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ВСТУП 
 

Мета проведення фахового випробування полягає у визначенні рівня 

базових фахових знань вступників за допомогою тестових завдань з циклу 

нормативних дисциплін професійної підготовки «молодших спеціалістів», 

«молодших бакалаврів» для подальшого прийому на навчання за ступенем 

«бакалавр». 
 

Завдання програми фахового випробування - зорієнтувати 

вступників щодо вивчення тем основних фахових дисциплін, на базі яких 

складені тестові завдання.  
 

Вступник повинен мати знання та вміння означені у освітньо-

професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці 

професійної підготовки «молодших спеціалістів», молодших бакалаврів» з 

галузі знань 27 «Транспорт». 

 

 

1. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ 

ВИПРОБУВАННЯ 
 

Програма розроблена на основі навчального матеріалу з циклу 

нормативних дисциплін професійної підготовки «молодших спеціалістів», 

«молодших бакалаврів» з галузі знань 27 «Транспорт» а саме: 
 

 Автомобілі; 

 Технічна експлуатація автомобілів; 

 Автомобільні експлуатаційні матеріали; 

 Організація автомобільних перевезень; 

 Транспортно-експедиційна робота. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

Фахове випробування проводиться згідно з Правилами прийому до 

«Криворізький національний університет» у 2022 році та Положенням про 

організацію прийому на навчання до «Криворізький національний 

університет» для прийому на навчання за ступенем «бакалавр» на базі 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», «молодший 

бакалавр» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному 

транспорті)». Для проведення фахового випробування створюється фахова 

атестаційна комісія. 

Фахове випробування проводиться у письмовій формі. Час, відведений 

на виконання тестового завдання, складає 120 хвилин. Вступники одержують 

білет, який включає 24 тестових завдання. 
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3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН, ЩО 

ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ 
 

Дисципліна «Автомобілі» 

Типаж автомобілів. Вимоги до конструкцій АТЗ. Навантажувальні 

режими в агрегатах та механізмах автомобіля. Загальні та специфічні вимоги 

до конструкції АТЗ. Ремонтопридатність АТЗ. Навантажувальні режими в 

агрегатах і механізмах автомобіля. Визначення максимальних моментів у 

трансмісії автомобіля. Навантаженість ходової частини автомобіля від дії 

нерівностей поверхні дороги. 

Трансмісія. Вимоги до трансмісії та шляхи їх реалізації. Класифікація 

та схеми компоновок ступінчастої та безступінчастої трансмісії.  

Зчеплення. Вимоги до конструкцій зчеплень та їх класифікація і 

застосування. Робочі процеси зчеплення. Аналіз та оцінка конструкції 

фрикційних зчеплень. Аналіз схем і конструкцій приводів і зчеплень. 

Коробки передач. Вимоги до конструкції та типи коробок передач, 

застосування різних схем. Аналіз конструкції коробок передач. Загальна 

схема розрахунків механічної ступінчастої коробки передач. Робочий процес 

інерційного синхронізатора. Додаткові та розподільчі коробки. 

Безступінчасті коробки, їх оцінка. 

Карданні передачі. Вимоги до конструкції карданних передач, їх 

класифікація. Робочі процеси в карданних шарнірах. Кінематика і динаміка 

карданних шарнірів та передач. 

Мости. Вимоги до конструкції мостів, їх класифікація. Аналіз 

конструкцій мостів. Методика визначення сил та моментів діючих на балки, 

поворотні цапфи, шворні. Ведучі мости. Вимоги до конструкції ведучих 

мостів, їх класифікація, типи та конструктивні схеми. Основи розрахунку 

мостів. Вимоги та класифікація головних передач. Порівняння 

конструктивних схем і основи розрахунку головних передач. Вимоги та 

класифікація диференціалів. Конструктивні схеми, робочі процеси і вихідні 

характеристики різних типів диференціалів. Основи їх розрахунку. Вимоги та 

класифікація півосей. Конструкція, робота та основи розрахунків півосей. 

Підвіски. Вимоги до підвіски. Класифікація та застосування. Аналіз 

схем та конструкцій направляючих пристроїв підвіски. Конструкція, робота 

та основи розрахунків листової ресори. Конструкція, робота та основи 

розрахунків пружин. Конструкція, робота та основи розрахунку торсионів. 

Конструкція, робочі процеси, вихідні характеристики та основи вибору 

гідравлічних амортизаторів. 

Рульове керування. Вимоги до рульового керування, його класифікація. 

Аналіз конструкцій, робочі процеси, основи розрахунку. Рульові механізми, 

вимоги до них, класифікація, аналіз конструкцій елементи розрахунку. 

Посилювачі рульового керування. Вимоги до них, класифікація, аналіз 

конструкцій, елементи розрахунку. 

Гальмова система. Вимоги, класифікація конструкцій гальмових 

систем. Аналіз конструкцій, елементи розрахунку. Вимоги, класифікація. 
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Робочі процеси механізмів гальм. Вимоги, класифікація, аналіз конструкцій 

до приводу гальмівних механізмів, і елементи їх розрахунку. Вимоги, 

класифікація, аналіз конструкцій регуляторів гальмових сил. 

Автоблокувальні пристрої, вимоги до них, їх класифікація, аналіз 

конструкцій. 

Ходова частина. Конструктивні схеми, класифікація ходової частини. 

Рами. Навантаженість рам. Розрахунок рам. Кузов. Навантаженість кузова.  
 

Дисципліна «Технічна експлуатація автомобілів» 

Технічний стан і працездатність автомобіля. 

Визначення якості автомобіля, які визначають його працездатність. 

Показники якості. Надійність автомобіля. Надійність, як міра кількісних змін 

показників якості в часі, або по пробігу. Показники надійності. 

Поняття про параметри технічного стану. Види параметрів. Процес 

змін параметрів технічного стану автомобіля. Ймовірний характер показників 

технічного стану, працездатність і надійності автомобіля. 

Головні види руйнувань автомобіля, їх характеристика та ознаки, 

Тертя, як причина зносних процесів спряжених деталей. Види тертя, їх 

характеристика. Механізм зносу при терті. Види спрацювання (зносу), їх 

характеристика. Класифікація зносу. 

Відмова, наробіток на відмову, класифікація відмов. 

Закономірності зміни технічного стану автомобіля. 

Класифікація та характеристика закономірностей зміни технічного 

стану автомобілів: функціональні залежності та випадкові (ймовірні, 

стохастичні) процеси. Закономірності першого, другого та третього видів. 

Математичні моделі процесів зміни та відновлення технічного стану 

автомобілів. 

Характеристика та використання функціональних залежностей зміни 

технічного стану автомобіля по наробітку.  

Показники довговічності: середній ресурс, гама процентний ресурс. 

Середній термін служби, гама процентний термін служби, визначений термін 

служби. Показники ремонтопридатності та зберігання. Комплексні показники 

надійності. Ціна надійності. Резервування та надійності. Профілактика 

відказів – головний напрямок підвищення надійності автомобілів в 

експлуатації. 

Головні нормативи ТЕА та методи їх установлення. 

Поняття про нормативи та їх призначення. Розподіл нормативів по 

рівню. Основні нормативи ТЕА: періодичність ТО, ресурс виробу до 

ремонту, трудомісткість ТО та Р, витрати запасних частин і експлуатаційних 

матеріалів. 

Методи установлення нормативів періодичності ТО: за допустимим 

рівнем безвідмовності, ймовірності безвідмовної роботи, техніко-

економічний метод, економіко-ймовірний метод, за параметром технічного 

стану. 
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Нормативи трудомісткості ТО та ПР, їх структура, призначення та 

методи установлення. Нормування ресурсів. Визначення витрат запасних 

частин та матеріалів. 
 

Дисципліна «Автомобільні експлуатаційні матеріали» 

Паливозмазочні матеріали. Нафта як сировина для виробництва 

пального й масел. Хімічний склад і методи переробки нафти очищення палив 

і масел. 

Автомобільні бензини. Вимоги до якості. Теплота згоряння палив. 

Випаровуваність автомобільних бензинів і їх фракційний склад. Методи 

оцінки детонаційної стійкості. Корозійний вплив бензинів на метали. Марки 

бензинів і їх характеристики. 

Автомобільні дизельні палива. Вимоги до якості дизельних палив. 

В'язкість дизельних палив. Помутніння, застигання й випаровуваність 

дизельних палив. Оцінка самозаймистості дизельних палив. Корозійні 

властивості дизельних палив. Марки дизельних палив і сфери їх 

застосування. 

Мастила. Моторні масла. Маркування моторних масел. Трансмісійні 

масла. 

Пластичні змазки. Природа й структура змазок. Основні експлуатаційні 

властивості змазок. Призначення деяких сучасних змазок.  

Технічні рідини. Охолоджуючі рідини. Рідини для гідравлічних систем. 

Гальмові рідини. Амортизаторі рідини. Пускові рідини. 
 

Дисципліна «Організація автомобільних перевезень» 

Теоретичні передумови й етапи розвитку транспорту. Роль транспорту 

в системи народногосподарського комплексу й основи транспортного 

процесу. Техніко-експлуатаційні особливості й характеристика основних 

видів транспорту. Загальні питання координації роботи й взаємодії різних 

видів транспорту. Основи транспортного процесу. Основні напрямки 

розвитку й модернізації автотранспортного комплексу.  

Класифікація вантажних перевезень. Класифікація пасажирських 

перевезень. Планування перевізного процесу Система планування вантажних 

і пасажирських перевезень. Моделювання транспортних мереж. Обчислення 

найкоротших відстаней. Складання плану виконання замовлення. Розрахунок 

і аналіз параметрів маршрутів. Складання графіка роботи транспорту. 

Виявлення й аналіз проблемних ситуацій. Організація взаємодії транспорту й 

складського господарства.  

Основні показники й методи планування. Основні поняття й 

визначення транспортної логістики. Організація виробництва й керування їм 

на транспорті методом інженерної логістики. Економічні показники 

перевізного процесу і їх особливості на різних видах транспорту. Вибір 

варіанта транспортного обслуговування. Вибір оптимального перевізника. 

Техніко-експлуатаційні показники роботи автотранспорту. Структура витрат 

і розробка оптимальних маршрутів. Удосконалювання технічного 

забезпечення перевізного процесу. Оцінка якості транспортних послуг. 
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Дисципліна «Транспортно-експедиційна робота». 

Транспортне обслуговування і його якість. Організація експедирування 

вантажів.  

Теоретичні основи формування тарифів на транспорті. Особливості 

ціноутворення вантажних і пасажирських перевезень. Транспортні тарифи 

інших видів транспорту.  

Об'єктивна необхідність комплексного підходу до вибору тари й 

упакування в логістичному ланцюзі поставок. Захист продукції від 

ушкодження Пакування й маркування продукції. Споживче й промислове 

пакування. Ефективність упакування у вантажопереробці. Контейнеризація. 

Інформаційна функція впакування. Пакувальні матеріали й тара.  

Основи проектування складів. Організація складської діяльності. 

Організація технологічного процесу на складі. Організація розподілу 

продукції. Організація збуту продукції.  

 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ РІЗНИХ 

РІВНІВ СКЛАДНОСТІ 
 

Білет для фахового випробування містить 24 тестових завдання (по 8 

запитань різних рівнів складності). Час тестування складає 120 хвилин. 

Оцінка кожного тестового завдання залежить від рівня його складності. 

Правильна відповідь на кожне тестове запитання першого рівня складності 

оцінюється у 0,8 бала; другого - у 1,0; а третього рівня складності - у 1,2 бала. 

Після здачі тестового завдання комісія оцінює в балах відповіді та складає 

рейтинг вступників.  

При незадовільній оцінці тестових завдань, або незгоді вступника з 

одержаними балами, для вирішення проблемної ситуації вступники можуть 

подати заяву до апеляційної комісії. 

 

5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО 

ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

1. Акимов С.В., Чижков Ю.П. Электрооборудование автомобилей. 

Учебник для ВУЗов. – М.: ЗАО «КЖИ «За рулем»», 2003. – 384с. 

2. Ананьин А.Д. Диагностика и техническое обслуживание машин / А.Д. 

Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов и др. – М.: Академия , 2008. – 432 с.  

3. Башкирцев В. Ремонт автомобилей полимерными материалами. - М.: 

За рулем, 1999. - 30 с. 

4. Бережной В.И. Методы и модели логистического подхода к 

управлению автотранспортный предприятием. Ставрополь: Ставроп. гос. техн. 

ун-т, Интеллект-сервис, 1997. 

5. Бережной В.И., Бережная КВ. Методы и модели управления 

материальными потоками микрологистической системы автопредприятия. 

Ставрополь: Интеллект-сервис, 1996. 
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