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ВСТУП 
 

До участі в конкурсі на навчання за скороченими програмами підготовки 
бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за 
напрямом підготовки спеціальності 275.03 “Транспортні технології” 
допускаються особи, які мають документ державного зразка про здобутий 
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста відповідної 
спеціальності. 

Мета даної програми є визначення серед багатьох абітурієнтів кращих 

претендентів, які надалі будуть працювати у галузі автомобільних перевезень, 

закріплювати та розширювати знання у цій сфері. Студенти повинні набути 

знань з найважливіших питань програми, які будуть основою для вивчення 

спеціальних предметів. 

Отримані навики є основою для вивчення спеціальних предметів і 

полегшать студентам вирішення практичних питань в їх майбутній інженерній 

діяльності. 
 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

Фахове вступне випробування має на меті:  
1. Перевірити відповідність знань, умінь, навиків вступників вимогам 

програми. 
2. Оцінити ступінь підготовки випускників вищих навчальних закладів 

І-ІІ рівня акредитації для подальшого навчання у вищих навчальних закладах 
ІІІ-ІV рівня та здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 
275.03 “Транспортні технології”. 

 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ  
 

Вступники повинні мати фахову підготовку в обсязі знань і умінь 
молодшого спеціаліста за спеціальністю “Транспортні технології”. 

Вступник має виявити базові знання з теорії та практики дисциплін, що 
виносяться на вступне випробування: загальний курс транспорту, транспортні 



 

засоби, технічне обслуговування транспортних засобів. Має знати конструкцію 
автомобіля, технологію виготовлення деталей автомобілів, уміти здійснювати 
вибір відповідних розрахункових методик, застосовуючи при цьому 
методичний апарат та інструментарій зазначених дисциплін. Повинен 
продемонструвати навички творчого, критичного погляду на поставлені 
практичні завдання та розробки обґрунтованих пропозицій щодо їх розв’язання. 



 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. ЗАГАЛЬНИЙ КУРС ТРАНСПОРТУ. 

2. ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ. 

3. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПИТАННЯ З  ДИСЦИПЛІНИ “ЗАГАЛЬНИЙ КУРС ТРАНСПОРТУ” 

 

1. Економічні макрорайони держави. 

2. Проаналізувати розділення РС автомобільного транспорту за 

конструктивними ознаками. 

3. Дати оцінку основним типам первинних двигунів, які застосовують на 

транспорті. 

4. Обґрунтувати транспорт, як галузь матеріального виробництва держави та 

його виробничий процес. 

5. Проаналізувати розділення РС автомобільного транспорту за прохідністю. 

Особливості їх колісної формули. 

6. Дати оцінку застосування парового двигуна, як першому джерелу механічної 

енергії. 

7. Обґрунтувати транспорт як сукупність окремих засобів і споруд, пов’язаних 

загальною функцією – забезпечення транспортного процесу. 

8. Інтеграція транспортної системи України до європейської.  

9. Транспортне районування держави. 

10. Принципи проектування ТЗ. 

11. Типи первинних двигунів. 

12. Дати оцінку основним типам двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ), які 

застосовують на транспорті. 

13. Обґрунтувати шляхи технічного удосконалення та тенденції розвитку 

сучасного транспорту. 

14. Дати оцінку дизелю, як тепловому ДВЗ та їх застосуванню. 

15. Обґрунтувати шляхи сполучення та транспортну мережу транспорту. 

Природні та споруджені транспортні шляхи. 

16. Проаналізувати розподіл АРС за призначенням. 

17. Дати оцінку турбіні, як тепловому ДВЗ безперервного робочого процесу, та 

їх типам. 

18. Обґрунтувати розподіл транспорту залежно від його призначення. 



 

19. Призначення терміналів. 

20. Дати оцінку карбюраторному ДВЗ, та їх застосуванню. 

21.Вплив характеристик перевезення на термінали. 

22. Дати оцінку застосування на транспорті електричних двигунів. 

23. Місце знаходження терміналів. 

24. Експлуатація та обладнання терміналів. 

25. Пасажирські термінали автомобільного транспорту. 

26. Вантажні термінали автомобільного транспорту. 

27. Класифікація пасажирських транспортних засобів. 

28. Дати оцінку призначення та розподілу поршневих ДВЗ залежно від способу 

сумішоутворення та запалювання. 

29. Обґрунтувати питому вагу і раціональне використання окремих видів 

транспорту України в перевезеннях. Головні ланки транспортної системи. 

30. Проаналізувати особливості механізації вантажних терміналів АТ для 

перевезення дальніх, місцевих і збірних вантажів. 

31. Обґрунтувати основні показники роботи транспорту. Одиниці їх виміру для 

пасажирських і вантажних перевезень. 

32. Проаналізувати класифікацію вантажного АТ за повною масою, 

вантажністю, та типом кузова.  

33. Дати оцінку сумішоутворення і запалювання палива у дизельних поршневих 

ДВЗ. 

34. Обґрунтувати поняття „автомобільний транспорт” і його виробничий 

процес. 

35. Проаналізувати класифікацію легкових автомобілів за призначенням, 

об’ємом двигуна та типом кузова.  

36. Проаналізувати класифікацію автобусів за призначенням і місткістю кузова.  

37. Обґрунтувати шляхи сполучення та транспортну мережу АТ. Мережа 

магістральних ліній та низова транспортна мережа. 

38. Обґрунтувати загальну характеристику шляхів сполучення АТ. Вимоги та 

особливості експлуатації. 



 

39. Проаналізувати пасажирські транспортні засоби АТ. 

40. Обґрунтувати групи доріг, на які підрозділяється транспортна мережа АТ 

України за державною класифікацією. Їх призначення.  

41. Обґрунтувати групу територіальних автомобільних доріг за розподілом і 

призначенням. 

42. Обґрунтувати показники технічної класифікації автомобільних доріг 

України. 

43. Обґрунтувати проекції, якими характеризуються автомобільні дороги. 

Основні параметри подовжнього профілю і плану. 

44. Проаналізувати спеціалізований рухомий склад АТ за призначенням, 

видами та перевагами і недоліками. 

45. Обґрунтувати конструктивні елементи поперечного профілю автомобільної 

дороги. 

46. Обґрунтувати переваги та недоліки АТ у порівнянні з іншими видами. 

Споживання енергоресурсів АТ. 

47. Обґрунтувати шкідливий вплив АТ на людину та навколишнє середовище. 

48. Особливості транспортних систем східного макрорайону України. 

49. Проаналізувати класифікацію АП за типом зв’язку між його елементами та 

призначенням. Обмеження за масою і розмірами. 

50. Особливості транспортних систем західного макрорайону України. 

51. Особливості транспортних систем південного макрорайону України. 

52. Роль автомобільного транспорту в транспортному комплексі країни. 

53. Проаналізувати розподіл АРС на шляховий і позашляховий та їх колісні 

формули. Застосування позашляхових автомобілів. 

 

 

ПИТАННЯ З  ДИСЦИПЛІНИ “ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ” 

 

1. Дайте оцінку робочому циклу 4-х тактного карбюраторного поршневого 

двигуна за тактами руху поршня в циліндрі. 



 

2. Дати оцінку поняття „ступінь стиску”  Е .  

3. Дати оцінку призначення та основним конструктивним деталям кривошипно-

шатунного механізму поршневого ДВЗ. 

4. Дати оцінку призначення та основним конструктивним деталям механізму 

газорозподілу поршневого ДВЗ. 

5. Дати оцінку поняття „робочий об’єм циліндра”  hV  та параметрам, які 

визначають його величину? 

6. Дати оцінку поняття та визначення робочого об’єму багатоциліндрового 

двигуна  лV . 

9. Дати оцінку основним робочим параметрам одноциліндрового поршневого 

двигуна  .,,,,, aCh VVVSНМТВМТ  

11. При яких тактах в циліндрі двигуна створюється розрідження? 

12. При яких тактах в циліндрі двигуна виконується корисна робота? 

13. При яких тактах в циліндрі двигуна виконується створюється найбільш 

високий тиск? 

14. Які деталі  кривошипно-шатунного механізму відносяться до рухомих? 

15. Які деталі  кривошипно-шатунного механізму відносяться до нерухомих? 

16. Які з перерахованих деталей жорстко кріпляться до колінчастого валу? 

17. Які головки має шатун?  

18. Дати оцінку механізмам і системам з яких складаються поршневі ДВЗ. Їх 

призначення. 

19. Яка складальна одиниця служить для плавного рушання автомобіля з місця? 

20. Яка складальна одиниця змінює крутний момент, який передається від 

двигуна до провідних коліс в різне число разів залежно від дорожніх умов? 

21. Яка складальна одиниця змінює напрям обертання (вектор моменту 

трансмісії) під кутом 90°? 

22. Яка складальна одиниця передає крутний момент безпосередньо до коліс? 

23. Яка складальна одиниця дозволяє провідним колесам обертатися з різною 

частотою? 

24. Що називають вільним ходом педалі зчеплення? 



 

25. Як регулюється вільний хід педалі зчеплення? 

26. Де виникає сили при нажиманні на гальмівну педаль для уповільнення 

руху автомобіля? 

27. Якими щупами вимірюють теплові зазори? 

28. Як перевіряють і регулюють теплові зазори в клапанних механізмах на 

двигуні? 

29. Класифікація автомобільних шин. 

 

 

ПИТАННЯ З  ДИСЦИПЛІНИ “ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ” 

 

1. Від чого залежить періодичність виконання окремих видів технічного 

обслуговуванн?  

2. Періодичність якого з видів технічного обслуговування не залежить від 

пробігу автомобіля? 

3. Для яких видів технічного обслуговування періодичність вимірюється в 

кілометрах пробігу? 

4. Який вид технічного обслуговування має найменшу трудомісткість? 

5. До чого веде невчасне або неякісне виконання операцій технічного 

обслуговування в повному об'ємі? 

6. Які види робіт проводяться під час ТО-1? 

7. Які параметри деталі змінюються в результаті спрацювання? 

8. Вид обслуговування ЩО, його визначення. 

9. Вид обслуговування СО, його визначення. 

10. Вид обслуговування ТО-2, його визначення. 

11. Діагностування Д-1. 

12. Діагностування Д-2. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ 
 

1. Абітурієнтам пропонується 24 тестових завдання закритої форми з вибором 
однієї правильної відповіді (варіанти відповіді подані українським буквеним 
списком: А; Б; В; Г). На роботу з цими завданнями відведена одна година. 
 

2. Наявність у бланку відповідей більше однієї відмітки, виправлення варіанту 
відповіді або відсутність відмітки визначається як неправильна відповідь і 
оцінюється нулем балів. 
 

3. Оцінка (0 або 1) за кожне завдання з вибором однієї правильної відповіді 
проставляється вище поля для зазначення варіанту відповіді. 
 

Наприклад: 
    1        0        1    
 

  А Б В Г     А Б В Г     А Б В Г   
 1.  ×      2. ×  ×     3. ×      

 

4. При підрахуванні загальної кількості правильних відповідей у підсумковому 
запису записується  лише їх сума доданків. 
 

5. На листі відповідей (нижче останнього запису тестуємого) сумується і 
проставляється (цифрами та прописом) загальна кількість балів та оцінка за 
фахове вступне випробування у відповідності з таблицею 1, яка засвідчується 
підписами членів фахової комісії (для роботи, оціненої балами 0-99, 
або 180-200 – також підписом голови фахової комісії): 
 
Загальна кількість правильних відповідей – 6 (шість) 
Загальна кількість балів – 110 (сто десять) 

підписи членів фахової комісії 
підпис голови фахової комісії 

 

6. На першій сторінці листа відповідей вгорі справа проставляється (цифрами 
та прописом) лише загальна оцінка, яка засвідчується підписами членів фахової 
комісії (для роботи, оціненої балами 0-99, або 180-200 – також підписом 
голови фахової комісії): 
 
Загальна кількість балів – 110 (сто десять) підписи членів фахової комісії 

підпис голови фахової комісії 
 

7. Перерахунок оцінок до 200-бальної системи відбувається за наступною шкалою 
           Таблиця 1 
Кількість 
правильних 
відповідей 
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