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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Фаховий іспит для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на 

основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра передбачає очну 
або дистанційну (за рішенням Національного транспортного університету) 
перевірку здатності до опанування освітньої програми другого (магістерського) 
рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей. Рішення щодо 
процедури проведення фахового іспиту приймається відповідно до безпекової 
ситуації. 

Програма фахового іспиту для вступу на навчання для здобуття ступеня 
магістра за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» (освітньо-
професійні програми «Автомобільні транспортні засоби», «Будівельні та 
дорожні машини і устаткування», «Експлуатація, випробування та сервіс 
машин») на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра 
(ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) розроблена 
фаховою атестаційною комісією на основі освітньо-професійної програми 
підготовки бакалаврів за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» у 
Національному транспортному університеті. 

Фаховий іспит проводиться у письмовій формі з використанням тестових 
технологій. 

Білет фахового іспиту містить 14 запитань двох рівнів складності з 
основних профілюючих дисциплін. Вступникам на навчання за освітньою 
програмою «Автомобільні транспортні засоби» пропонують запитання з 
дисциплін «Експлуатаційні властивості автомобілів і тракторів», «Робочі 
процеси автомобілів і тракторів», «Основи проектування автомобілів і 
тракторів», «Гібридні силові установки», «Методи випробування та основи 
сертифікації», вступникам на навчання за освітніми програмами «Будівельні та 
дорожні машини і устаткування» і «Експлуатація, випробування та сервіс 
машин» – з дисциплін «Вантажопідйомна та транспортуюча техніка», 
«Експлуатація та обслуговування машин», «Дорожні машини», «Машини для 
земляних робіт», «Машини для виробництва будівельних матеріалів». 

Запитання першого рівня складності (з 1-го по 10-е запитання білета 
фахового іспиту) передбачають вибір вступником правильного варіанта 
відповіді із наведених у білеті 3 варіантів відповіді, з яких тільки один 
правильний.  

Запитання другого рівня складності (з 11-го по 14-е запитання білета 
фахового іспиту) передбачають надання вступником розгорнутої теоретичної 
відповіді. 

Правильний на думку вступника варіант відповіді на запитання першого 
рівня складності вступник позначає безпосередньо на бланку білета фахового 
іспиту. 

Відповідь на запитання другого рівня складності вступник наводить на 
бланках письмової відповіді. 

 



 5 
1.  ДИСЦИПЛІНА «ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ  

АВТОМОБІЛІВ І ТРАКТОРІВ» 
1. Експлуатаційні властивості автомобіля.  
Визначення поняття «експлуатаційні властивості автомобіля». Основні 

експлуатаційні властивості та способи їх визначення. 
2. Тягово-швидкісні властивості автомобіля. 
Визначення поняття «тягово-швидкісні властивості». Оціночні показники 

і характеристики тягово-швидкісних властивостей. Офіційні документи, що 
регламентують визначення оціночних показників тягово-швидкісних власти-
востей. 

Вихідні характеристики автомобіля, які визначають його тягово-
швидкісні властивості. Сили та моменти, що діють на автомобіль при 
прямолінійному русі. Швидкісна характеристика двигуна. Потужність, яка 
підводиться до ведучих коліс при усталеному та неусталеному русі автомобіля. 
ККД трансмісії, аналіз факторів, які впливають на величину ККД. 

Кінематика і динаміка автомобільного колеса при силах, що діють у 
площині його обертання. Кочення еластичного колеса по жорсткій та 
нежорсткій опорних поверхнях. Режими кочення колеса. Коефіцієнт опору 
коченню. Аналіз причин втрат потужності, пов’язаних з коченням колеса. 
Обмеження поздовжньої реакції колеса по зчепленню. Коефіцієнт зчеплення. 
Вплив експлуатаційних і конструктивних факторів на коефіцієнти опору 
коченню та зчеплення. 

Сили опору руху автомобіля. Потужність сил опору. 
Сила опору коченню. Сила опору підйому. Сили дорожнього опору. 

Статистичні методи оцінки дорожнього опору. Сумарний коефіцієнт 
дорожнього опору.  

Аеродинамічні сили і моменти, які діють на автомобіль. Методи експери-
ментального визначення аеродинамічних коефіцієнтів. Сила лобового опору 
повітря. Коефіцієнт лобового опору повітря та коефіцієнт обтічності. Фактор 
обтічності. Формули для визначення сили опору повітря при симетричному та 
асиметричному обтіканні автомобіля повітряним потоком. Підйомна сила та 
аеродинамічний перекидний момент. Особливості аеродинаміки автопоїздів. 
Засоби для поліпшення аеродинаміки автомобілів і автопоїздів. 

Тяга на гаку. Сили, що діють у зчіпному пристрої. 
Потужність, яка витрачається на подолання сил опору коченню, підйому 

та повітря. 
Рівняння силового і потужнісного балансів автомобіля. Загальний вигляд 

рівняння силового балансу. Особливості силового і потужнісного балансів 
тривісних автомобілів. Циркуляція потужності. 

Методи розв'язання рівнянь силового і потужнісного балансів. 
Динамічний фактор, динамічна характеристика. Методика використання  

графіків рівнянь силового та потужнісного балансів, динамічної 
характеристики для визначення показників тягово-швидкісних властивостей 
автомобіля. Запас потужності та коефіцієнт використання потужності двигуна. 
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Обмеження тягової сили та динамічного фактора по зчепленню. 
Визначення нормальних реакцій на колеса двовісного автомобіля при 

його прямолінійному русі. Особливості розподілу нормальних реакцій на 
колеса тривісних автомобілів. Коефіцієнти динамічного перерозподілу 
нормальних реакцій. 

Оціночні показники та характеристики прийомистості автомобіля. 
Розрахункові методи визначення прискорень, часу та шляху розгону. 

Швидкісна характеристика розгону автомобіля. Розрахунок часу обгону. 
Динамічне подолання підйомів. 

Аналітичні методи визначення тягово-швидкісних властивостей 
автомобіля. Алгоритм для розрахунку тягово-швидкісних властивостей на 
ЕОМ. Розрахунок середньої швидкості на дорогах зі змінним поздовжнім 
профілем. 

Вплив конструктивних і експлуатаційних факторів на тягово-швидкісні 
властивості автомобіля. 

Експериментальні методи визначення показників тягово-швидкісних 
властивостей (максимальної швидкості, часу і шляху розгону, коефіцієнта 
опору дороги та фактора обтічності). 

3. Гальмівні властивості. 
Гальмівні властивості та методи визначення їх показників. Роль 

міжнародних правил у нормуванні гальмівних властивостей. 
Види гальмування. Зовнішні сили, які діють на автомобіль при 

гальмуванні за допомогою робочої та запасної гальмівних систем. Питома 
гальмівна сила та сповільнення автомобіля. 

Сповільнення та шлях гальмування. Розрахункові методи визначення 
сповільнення та шляху гальмування при повному використання сил зчеплення 
(екстрене гальмування). 

Аналіз процесу екстреного гальмування. Графічне зображення процесу 
екстреного гальмування. Визначення понять: «середнє усталене сповільнення», 
«шлях гальмування», «шлях зупинення автомобіля». Аналіз факторів, які 
впливають на час спрацьовування гальмівного привода та час зростання 
сповільнення. Оцінка точності розрахункових методів визначення сповільнення 
та шляху гальмування. 

Визначення усталеного сповільнення та шляху гальмування при 
гальмуванні запасною гальмівною системою. Вплив конструктивних та 
експлуатаційних факторів на показники гальмування. 

Виведення рівнянь для визначення характеристик стоянкової гальмівної 
системи. 

Гальмування з неповним використанням сил зчеплення (службове 
гальмування). Види службового гальмування. Рівняння для розрахункового 
визначення сповільнення при одночасному гальмуванні гальмівними 
механізмами та двигуном. 

Гальмівна характеристика. Використання графічних методів для  
визначення показників гальмівних властивостей при гальмуванні допоміжною 
гальмівною системою. Визначення швидкості усталеного руху на ухилі дороги. 
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Вплив конструктивних і експлуатаційних факторів на гальмівні 

властивості автомобіля. Вплив розподілу гальмівних сил на сповільнення та 
гальмівний шлях. 

Методи експериментального визначення гальмівних властивостей на 
різних етапах руху автомобіля. 

Розподіл гальмівних сил між осями автомобіля. Оптимальний розподіл 
гальмівних сил між осями двовісного автомобіля. Коефіцієнт розподілу 
гальмівних сил. Аналіз принципів розподілу гальмівних сил. Вимоги щодо 
розподілу гальмівних сил з урахуванням забезпечення керованості та стійкості 
автомобіля при гальмуванні. Вимоги до розподілу гальмівних сил між ланками 
автопоїзда. 

4. Паливна економічність. 
Визначення поняття «паливно-економічні властивості автомобіля». Оці-

ночні показники та характеристики паливної економічності. Норми витрати 
палива. Паливно-економічна характеристика. Розрахункові методи визначення 
показників паливної економічності автомобіля. Навантажувальна характерис-
тика двигуна. Рівняння витрати палива. Методика побудови паливно-швидкіс-
ної характеристики за допомогою рівняння витрати палива. Наближений метод 
визначення питомих витрат палива. Алгоритм розрахунку паливної економіч-
ності автомобіля. 

Паливна економічність газобалонних автомобілів. 
Вплив конструктивних та експлуатаційних факторів на паливну еконо-

мічність. 
Експериментальні методи визначення показників паливної економічності. 
5. Тягово-швидкісні властивості та паливна економічність 

автомобіля з гідромеханічною трансмісією. 
Розвиток тенденцій автоматизації управління автотранспортними 

засобами та їх соціальне значення. Динамічність автомобіля з гідропередачею. 
Вихідна характеристика гідротрансформатора. Передаточне число, коефіцієнт 
трансформації та ККД гідротрансформатора. Гідромеханічна передача (ГМП). 
Особливості тягово-швидкісних властивостей автомобілів з ГМП. Динамічна 
характеристика та показники прийомистості автомобіля з ГМП. Рівняння 
витрати палива автомобіля з ГМП. 

Методика побудови паливно-економічної характеристики. Способи під-
вищення тягово-швидкісних і паливно-економічних властивостей автомобілів з 
ГМП. 

6. Тяговий розрахунок автомобіля. 
Задачі тягового розрахунку. Вихідні дані для тягового розрахунку. 

Методика визначення потужності двигуна та побудови його швидкісної 
зовнішньої характеристики. Методика визначення кількості передач та 
передаточного відношення трансмісії. Особливості визначення параметрів 
гідромеханічних трансмісій. Аналіз показників тягово-швидкісних 
властивостей автомобілів. 
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7. Керованість та стійкість. 
Визначення понять «керованість» та «стійкість». Оціночні показники і 

характеристики керованості та стійкості. Поліпшення керованості та стійкості 
як засобів підвищення безпеки руху та покращання умов праці водія. 
Криволінійний рух автомобіля. Бокове відведення еластичного колеса та 
процеси, що відбуваються при цьому в контакті колеса з опорною поверхнею. 
Коефіцієнт опору боковому відведенню та його залежність від конструктивних 
і експлуатаційних факторів. Ковзання колеса. Коефіцієнт зчеплення при 
ковзанні колеса в будь-якому напрямі. Визначення миттєвого центру повороту 
автомобіля та ланок автопоїзда. Розрахунок координат центра повороту 
автомобіля. Радіус повороту. Кутова швидкість повороту автомобіля. Поняття 
про повороткість автомобіля. 

Стійкість автомобіля при криволінійному русі. 
Сили, що діють на автомобіль у загальному випадку руху. Сили інерції, 

бокові та поздовжні реакції опорної поверхні, що діють на автомобіль при його 
русі зі змінною швидкістю по траєкторії змінної кривини, а також по колу. 
Розподіл бокових і нормальних реакцій між колесами двовісного автомобіля 
при криволінійному русі. Крен підресореної маси автомобіля. Вісь крену. 
Вплив крену на керованість автомобіля. 

Поперечна стійкість автомобіля при русі по колу. Розрахунок критичної 
швидкості по боковому ковзанню без урахування та з урахуванням поздовжніх 
реакцій. Розрахунок критичних швидкостей по боковому ковзанню коліс 
передньої і задньої осей двовісного автомобіля. Вплив співвідношення між 
ковзанням передніх і задніх коліс на процес втрати стійкості та керованості. 

Критична швидкість руху по поперечному перекиданню. Коефіцієнт 
поперечної стійкості. Поперечне перекидання автомобіля. Вплив крену кузова 
та деформації шин на критичну швидкість по перекиданню. Критичні кути 
косогору по боковому ковзанню та перекиданню. Коефіцієнт поперечної 
стійкості. 

Розрахунок радіуса повороту автомобіля як функції швидкості руху. 
Критерій реакції автомобіля на керуючий вплив водія. Вплив на кривизну 
траєкторії автомобіля сталої зовнішньої бокової сили. 

Критична швидкість руху автомобіля по кутовій швидкості повороту. 
Перехідні процеси після припинення дії зовнішньої сили. 

Вплив людського фактора на стійкість системи «автомобіль – водій» по 
кутовій швидкості повороту. Стійкість прямолінійного руху системи 
«автомобіль – водій» і способи її оцінки. Алгоритм розрахунку керованості та 
стійкості автомобіля. 

Аеродинамічна стійкість. Бокова аеродинамічна сила та перевертальний 
аеродинамічний момент. Підйомна сила та перекидний момент. Рух автомобіля 
при дії на нього бокової сили та перевертального моменту. Вплив на стійкість 
положення метацентру. Стійкість при гальмуванні. Стійкість автопоїзда. Вплив 
причепів на стійкість автопоїзда. 

Стабілізація та автоколивання керованих коліс. Коливання керованих 
коліс автомобіля відносно осі шворня. Причини, що обумовлюють ці 
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коливання. Пружний стабілізуючий момент шини. Швидкісний та масовий 
стабілізуючий момент. 

Автоколивання керованих коліс. Причини та умови виникнення 
автоколивань. Способи зменшення автоколивань коліс. 

Визначення кутової швидкості та радіуса повороту автомобіля при 
дорожніх випробуваннях. Визначення стабілізуючого моменту керованих коліс. 

Експериментальне визначення  показників керованості та стійкості. 
8. Маневреність. 
Визначення поняття «маневреність». Оціночні показники маневреності. 

Маневреність одиночних автомобілів та автопоїздів. Експериментальні методи 
оцінки маневреності автотранспортних засобів. 

9. Плавність ходу. 
Визначення поняття «плавність ходу». Оціночні показники та нормативи. 

Вплив плавності ходу на продуктивність та безпеку руху автомобіля. Основні 
поняття про вплив вібрації на людину. Нормативно-технічні документи щодо 
допустимого рівня вібрації. Автомобіль як коливальна система. Приведена 
жорсткість пружних елементів підвіски. 

Вільні коливання підресорених мас і непідресорених мас. Умови 
незв'язаності коливань передньої та задньої підвісок. Коефіцієнт зв’язку. 
Парціальні частоти коливань. Низькочастотні та високочастотні коливання. 
Наближені формули для визначення власних частот коливань підресореної та 
непідресореної мас. 

Вимушені коливання та амплітудно-частотна характеристика. Сили, що 
обумовлюють ці коливання. Мікропрофіль дороги. Вимушені коливання при 
русі двовісного автомобіля по дорозі синусоїдального профілю. Амплітудно-
частотна характеристика. Низькочастотний і високочастотний резонанс. 

Вплив конструктивних та експлуатаційних факторів на показники 
плавності ходу автомобіля. 

Коливання на дорогах із випадковим мікропрофілем. Характеристики 
мікропрофілю дороги. Характеристики параметрів коливань автомобіля на 
дорогах із випадковим мікропрофілем. 

Віброакустичні властивості автомобіля та їх вплив на пасажирів і водія. 
Експериментальні методи оцінки плавності ходу. 
10. Прохідність. 
Визначення поняття «прохідність автомобіля». Оціночні показники про-

хідності. Роль підвищення прохідності автомобіля у вирішенні транспортних 
проблем. Вплив прохідності на безпеку руху. 

Характеристики дорожніх покриттів, грантової поверхні та снігової 
цілини. 

Класифікація автомобілів за прохідністю. Показники профільної та опор-
ної прохідності. Конструктивні засоби, що забезпечують підвищення прохід-
ності автомобіля: тип й конструктивні особливості колісного рушія, трансмісії, 
підвіски. 

Експериментальне визначення показників прохідності. 
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Орієнтовні запитання для фахового іспиту 

Запитання першого рівня складності 
1. Що називають швидкісною зовнішньою характеристикою двигуна? 
2. Які характерні точки швидкісної зовнішньої характеристики двигуна? 
3. Що таке ККД трансмісії автомобіля? 
4. Які фактори впливають на значення ККД трансмісії автомобіля? 
5. Що таке радіус кочення автомобільного колеса? 
6. Що таке динамічний радіус автомобільного колеса? 
7. Що таке вільний радіус автомобільного колеса? 
8. Що таке статичний радіус автомобільного колеса? 
9. Що таке коефіцієнт опору коченню колеса?  
10. Які фактори впливають на чисельне значення коефіцієнта опору 

коченню колеса? 
11. Що таке коефіцієнт зчеплення колеса з опорною поверхнею?  
12. Які фактори впливають на чисельне значення коефіцієнта зчеплення 

колеса з опорною поверхнею? 
13. За якою формулою обчислюють силу опору коченню автомобіля? 
14. За якою формулою обчислюють силу опору підйому автомобіля? 
15. За якою формулою обчислюють силу опору повітря? 
16. За якою формулою обчислюють тягову силу на ведучих колесах? 
17. Що таке тягова діаграма руху автомобіля? 
18. Що таке динамічний фактор автомобіля? 
19. Що таке динамічна характеристика автомобіля? 
20. Для чого слугує коефіцієнт обертових мас автомобіля? 
21. Чим обумовлені обмеження максимальної тягової сили автомобіля? 
22. За якою формулою обчислюють потужність на ведучих колесах 

автомобіля? 
23. За якою формулою обчислюють максимальне сповільнення автомо-

біля при гальмуванні? 
24. За якою формулою обчислюють коефіцієнт розподілу гальмівних сил 

при гальмуванні? 
25. За якою формулою обчислюють шлях ефективного гальмування 

автомобіля? 
26. За якою формулою обчислюють шлях зупинки автомобіля? 
27. Що таке діаграма гальмування?   
28. За якою формулою обчислюють шляхову витрату палива? 
29. Що характеризують параметри опорно-зчіпної прохідності 

автомобіля? 
30. Що характеризують параметри профільної прохідності автомобіля? 
31. За якої умови можливий поворот автомобіля? 
32. Який вираз описує необхідне співвідношення між кутами повороту 

керованих коліс автомобіля? 
33. У якому випадку повороткість автомобіля є нейтральною? 
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34. У якому випадку повороткість автомобіля є недостатньою? 
35. У якому випадку повороткість автомобіля є надлишковою?  
36. Що визначають критичні кути косогору дороги? 
37. Що визначають критичні кути підйому (спуску) дороги? 
38. За якою формулою обчислюють критичну швидкість по перекиданню 

автомобіля? 
39. За якою формулою обчислюють критичну швидкість по ковзанню 

автомобіля? 
40. Що визначають габаритні радіуси повороту автомобіля? 
41. Чим визначається габаритна смуга руху? 
42. Що визначають параметри вільних коливань автомобіля? 
43. Що називають радіусом кривизни траєкторії руху автомобіля? 
44. Яким способом можна здійснювати поворот АТЗ?  
45. Що називають самоустановлювальною віссю? 
46. Що таке статична повороткість автомобіля? 
47. Що таке динамічна повороткість автомобіля?  
48. За якою формулою обчислюють потужність опору повітря? 
49. За якою формулою обчислюють кінетичну енергію автомобіля? 
50. Що називають коефіцієнтом розподілу підресорених мас автомобіля? 
51. Як визначається приведена жорсткість підвіски автомобіля? 
52. У якому режимі коефіцієнт опору коченню колеса найменший? 
53. Що визначає динамічна характеристика по зчепленню?  
54. Як змінюються реакції опорної поверхні на передні і задні колеса 

автомобіля при дії тягової сили? 
55. Що таке коефіцієнт розподілу гальмівних сил? 
56. Що забезпечує антиблокувальна система гальм?    
57. Як сповільнення автомобіля впливає на перерозподіл нормальних 

реакцій опорної поверхні на колеса передньої і задньої осі автомобіля? 
58. Чи поліпшує безступінчаста трансмісія тягово-швидкісні властивості 

автомобіля? 
59. Як визначається відцентрова сила автомобіля? 
60. У якому режимі кочення коефіцієнт поперечної стійкості колеса 

найбільший? 
61. Як визначається коефіцієнт поперечної стійкості автомобіля?  
62. Які умови необхідно виконувати для забезпечення стійкості 

автомобіля при входженні в поворот?  
 

Запитання другого рівня складності 
1. Проаналізуйте вплив вихідних характеристик двигуна на показники 

тягово-швидкісних властивостей автомобіля. 
2. Джерело рушійної сили автомобіля. Швидкісна зовнішня 

характеристика двигуна та методи її побудови. 
3. Кінематика і динаміка автомобільного колеса.  
4. Режими кочення автомобільного колеса. 
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5. Вплив конструктивних і експлуатаційних факторів на коефіцієнт 

зчеплення колеса з опорною поверхнею.  
6. Сили опору руху, що діють на автомобіль у загальному випадку. 
7. Потужність на ведучих колесах автомобіля.  
8. Силовий баланс автомобіля. Застосування силового балансу для 

вирішення практичних задач.  
9. Динамічна характеристика автомобіля та її практичне використання.  
10. Графік потужнісного балансу автомобіля та його практичне 

використання. 
11. Показники тягово-швидкісних властивостей автомобіля та способи їх 

визначення.  
12. Динамічна характеристика по зчепленню та її практичне 

використання. 
13. Диференціальне рівняння руху автомобіля та його використання для 

розв’язку практичних задач   
14. Паливна економічність автомобіля. Основні закономірності для 

визначення показників паливної економічності. Шляхи підвищення паливної 
економічності автомобіля 

15. Гальмівна динаміка автомобіля. 
16. Рівняння руху автомобіля при гальмуванні. Вплив конструктивних і 

експлуатаційних факторів на показники гальмівних властивостей автомобіля.  
17. Нормальні реакції опорної поверхні на колеса двовісного автомобіля. 
18. Показники гальмівних властивостей АТЗ. Діаграма гальмування, 

вимоги до гальмівних систем.  
19. Антиблокувальні системи, електронні системи стабілізації руху та їх 

вплив на стійкість автомобіля у процесі гальмування. 
20. Сили, що діють на автомобіль у загальному випадку криволінійного 

руху. 
21. Керованість автомобіля. Основні закономірності. Вплив керованості 

на безпеку руху автомобіля. 
22. Схема повороту автомобіля на жорстких у бічному напрямку колесах.  
23. Бокове відведення автомобільного колеса. Вплив бокового відведення 

колеса на показники техніко-експлуатаційних властивостей автомобіля. 
24. Схема повороту автомобіля на еластичних у бічному напрямку 

колесах. 
25. Нейтральна, недостатня, надлишкова повороткість автомобіля. Вплив 

повороткості на показники безпеки руху 
26. Поперечна стійкість автомобіля. Основні закономірності. 
27. Критична швидкість автомобіля як показник поперечної стійкості. 
28. Вплив конструктивних та експлуатаційних факторів на показники 

поперечної стійкості автомобіля.  
29. Поздовжня стійкість автомобіля. Основні закономірності.  
30. Плавність ходу автомобіля. Основні закономірності.  
31. Вплив конструктивних та експлуатаційних факторів на показники 

плавності ходу автомобіля.  
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32. Прохідність автомобіля. Основні закономірності.  
33. Вплив конструктивних та експлуатаційних факторів на показники 

прохідності автомобіля.  
 

Список рекомендованої літератури 
1. Автомобілі. Теорія : навчальний посібник / [В.П. Сахно, В.І. Сирота, 

В.М. Поляков та ін.]. – Одеса : Військова академія, 2017. – 414 с.  
2. Автомобілі. Основи конструкції, теорія : навчальний посібник / 

[В.П. Сахно, В.І. Сирота, В.М. Поляков та ін.]. – [3-є видання, доповнене і 
перероблене]. – Одеса : Військова академія, 2016. – 356 с.  

3. Сирота В.І. Автомобіль. Основи конструкції, теорія : навч. посіб. / 
В.І. Сирота, В.П. Сахно. – [2 вид.]. – К. : Аристей, 2011. – 310 с. 

4. Автомобілі. Тягово-швидкісні властивості та паливна економічність : 
навч. посіб. / [В.П. Сахно, Г.Б. Безбородова, М.М. Маяк та ін.]. – К. : КВІЦ, 
2004. – 174 с. 

5. Кошарний М.Ф. Основи механіки та енергетики автомобіля : 
навчальний посібник / М.Ф. Кошарний. – К. : Вища школа, 1992. – 200 с. 

6. Волков В.П. Теорія руху автомобіля : підручник / В.П. Волков, 
Г.Б. Вільський. – Суми : Університетська книга, 2010. – 320 с.  

7. Динамика автомобиля / [М.А. Подригало, В.П. Волков, А.А. Бобошко и 
др.] ; под. ред. д-ра техн. наук, проф. М.А. Подригало. – Харьков : Изд-во 
ХНАДУ, 2008. – 424 с. 
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2. ДИСЦИПЛІНИ «РОБОЧІ ПРОЦЕСИ АВТОМОБІЛІВ І ТРАКТОРІВ» 
ТА «ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ І ТРАКТОРІВ» 

1. Умови експлуатації автомобіля, вимоги до його конструкції. 
Умови експлуатації автомобіля та їх класифікація. Вимоги, які 

висуваються до конструкції автомобіля виходячи з умов його експлуатації. 
Основні параметри конструкції автомобіля (габарити, маса та сила тяжіння, 
осьові навантаження). Схеми загального компонування автомобілів та їх вплив 
на габарити та осьові навантаження. 

2. Трансмісія. 
Відповідність вихідних характеристик двигунів внутрішнього згорання 

умовам роботи автомобіля. Призначення трансмісії та вимоги до неї. 
Класифікація трансмісій. 

Ступінчасті механічні трансмісії. 
Зчеплення. Функціональні елементи зчеплення, особливості робочого 

процесу, основні вимоги до зчеплення. 
Класифікація зчеплень, їх порівняльна оцінка. Визначення основних 

розмірів зчеплення. Робота буксування зчеплення. Розрахунок зчеплення на 
нагрівання. 
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Роль зчеплення в захисті трансмісії від надмірних динамічних 

навантажень. 
Методика визначення передаточного числа привода зчеплення. 
Основи робочого процесу гідродинамічного зчеплення (гідромуфти). 

Переваги та недоліки гідродинамічного зчеплення у порівнянні з фрикційним. 
Електродинамічні зчеплення, принцип їх робочого процесу, переваги та 

недоліки. 
Коробка передач. Специфічні вимоги до коробки передач. Класифікація 

та порівняльна оцінка коробок передач. 
Методика визначення кількості зуб’їв шестерень та дійсних передаточних 

чисел коробки передач. Визначення модуля зуб’їв та перевірочний розрахунок 
на міцність зуб’їв шестерень коробки передач. Методика розрахунку валів та 
підбирання підшипників коробки передач. 

Функціональні елементи синхронізатора, особливості робочого процесу 
кожного з них. Основи розрахунку вирівнюючого та блокуючого пристроїв 
синхронізатора. 

Карданна передача. Специфічні вимоги до карданної передачі. 
Класифікація та порівняльна оцінка карданних передач. Елементи кінематики і 
динаміки карданної передачі з асинхронними і синхронними шарнірами. 
Розрахунок карданної передачі на міцність. 

Головна передача. Специфічні вимоги до головної передачі. 
Класифікація та порівняльна оцінка головних передач.  

Аналіз сил, що діють на деталі головної передачі. Вплив попереднього 
натягу підшипників вала ведучої шестірні на жорсткість головної передачі. 

Визначення основних параметрів головної передачі. Перевірка зубчастої 
пари на довговічність. 

Диференціал. Класифікація та порівняльна оцінка диференціалів. Основи 
кінематики та динаміки диференціала. 

Привод ведучих коліс. Класифікація та порівняльна оцінка приводів 
ведучих коліс.  

Півосі, їх конструктивні схеми, області застосування півосей кожного 
типу. Особливості розрахунку півосей. 

Колісні передачі, їх класифікація, кінематичні схеми, особливості 
робочого процесу. 

Безступінчасті трансмісії. 
Основи робочого процесу гідродинамічної трансмісії. Методика підбору 

гідротрансформатора. Переваги та недоліки гідродинамічних трансмісій. 
Електричні трансмісії, основи робочого процесу, класифікація, переваги 

та недоліки електричних трансмісій. 
Комбіновані трансмісії. Причини виникнення комбінованих трансмісій, 

їх класифікація. 
Особливості робочого процесу мотор-колеса. 
Особливості робочого процесу гідромеханічних передач різних типів. 
Переваги та недоліки комбінованих трансмісій. 
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3. Ходова система. 
Специфічні вимоги до ходової системи. Функціональні елементи ходової 

системи, їх призначення. 
Несуча система (кістяк). Типи несучих систем. Переваги та недоліки 

кожного з них. 
Мости. Специфічні вимоги до мостів. Класифікація мостів. Особливості 

розрахунку балок ведучого та керованого нерозрізних мостів. Особливості 
розрахунку поворотної цапфи та шворня. 

Підвіска. Специфічні вимоги до підвіски. Функціональні елементи 
підвіски, особливості їх конструкції. Класифікація підвісок. Порівняльна оцінка 
підвісок різних типів. 

Особливості конструкції напрямних пристроїв різних типів, переваги та 
недоліки кожного з них. 

Характеристика пружних властивостей підвіски, методика її побудови. 
Конструктивні рішення, що дозволяють наблизити характеристику пружного 
елемента до бажаної характеристики підвіски. Основи розрахунку стальної 
напівеліптичної ресори. Проектний розрахунок багатолистової ресори. 

Специфічні вимоги до демпферних пристроїв, особливості конструкцій та 
робочого процесу цих пристроїв. Класифікація амортизаторів. Характеристика 
амортизатора. Методика побудови несиметричної характеристики амортизатора 
двосторонньої дії. Стабілізація поперечного крену кузова. Принцип робочого 
процесу та особливості конструкції стабілізатора поперечної стійкості 
автомобіля. 

Колеса. Функціональні елементи колеса, особливості кожного з 
елементів. Вимоги до шин. Класифікація шин, їх порівняльна оцінка. 

4. Рульове керування. 
Вимоги до рульового керування. Функціональні елементи рульового 

керування. Класифікація та порівняльна оцінка рульових керувань. 
Передаточні числа в рульовому керуванні, їх визначення.  
ККД рульового керування, методика його визначення, орієнтовні числові 

значення. 
Вимоги до рульового механізму. Класифікація рульових механізмів, 

порівняльна оцінка рульових механізмів різних типів. 
Основні оціночні параметри рульового механізму. Визначення 

передаточного відношення в рульових передачах різних типів. 
Класифікація та порівняльна оцінка рульових приводів. Методика 

визначення розмірів рульової трапеції. 
Вимоги до підсилювачів рульового керування, функціональні елементи 

підсилювача. Принципові схеми підсилювачів. Особливості робочого процесу 
гідравлічного підсилювача. Основні оціночні показники підсилювачів. Схеми 
компоновок підсилювачів рульових керувань на автомобілях, переваги та 
недоліки кожної із схем. 

Визначення розрахункових зусиль в елементах рульового керування. 
Методика розрахунків на міцність окремих елементів рульового керування: 
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рульового колеса, рульового вала, рульової сошки тощо. Основні положення 
методики розрахунку елементів рульової передачі.  

Методика визначення напруг в елементах рульового привода при 
повороті керованих коліс нерухомого автомобіля та гальмуванні коліс під час 
руху. 

Основні положення методики розрахунку підсилювача рульового 
керування. 

5. Гальмівні системи. 
Характерні режими гальмування. Види гальмівних систем, вимоги до них. 
Функціональні елементи гальмівної системи. 
Гальмівні механізми, їх класифікація, порівняльна оцінка. Сили та 

моменти, що діють у барабанних колодкових гальмівних механізмах та в 
дисковому гальмівному механізмі. Основи розрахунку гальмівних механізмів 
робочої системи. Основи розрахунку стоянкової гальмівної системи. 

Гальмівні приводи, їх призначення, класифікація, порівняльна оцінка. 
Функціональні елементи сучасних гальмівних приводів. Визначення 
передаточних відношень гальмівних приводів. 

Підсилювачі гальмівних приводів, класифікація, особливості робочого 
процесу.  

Двоконтурний гальмівний привод, його призначення, особливості 
робочого процесу. Особливості робочого процесу привода при встановленні в 
ньому пружинного енергоакумулятора.  

Автоматичні регулюючі пристрої гальм, їх робочий процес. Особливості 
конструкцій антиблокувальних систем. Елементи розрахунків цих систем. 

Гальмівні приводи причепів, їх принципові схеми, порівняльна оцінка.  
 

Орієнтовні запитання для фахового іспиту 
Запитання першого рівня складності 

1. Які головні конструктивні відмінності механічних трансмісій 
сучасних автомобілів від трансмісій інших типів? 

2. Чи можлива конструкція механічної трансмісії автомобіля без 
зчеплення? 

3. Яким типам силових елементів надають перевагу конструктори 
фрикційних зчеплень сучасних автомобілів?  

4. Які конструктивні заходи в механізмах фрикційних зчеплень 
забезпечують плавне рушання автомобіля з місця? 

5. Вибір якого параметра при проектуванні фрикційного зчеплення 
дозволяє передбачити охорону трансмісії від надмірних динамічних 
навантажень? 

6. Для чого необхідна чистота виключання зчеплення? 
7. З якою метою до складу трансмісії вводять пружну ланку? 
8. Яка частина роботи двигуна витрачається на буксування зчеплення на 

першому етапі рушання автомобіля? 
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9. Що таке діапазон коробки передач? 
10. З якою метою у коробці передач застосовують подільник? 
11. Де розміщують демультиплікатор у трансмісії автомобіля? 
12. Чому в коробках передач вантажних автомобілів зубчасті колеса 

першої передачі та заднього ходу частіш за все мають прямі зуби, тоді як 
колеса всіх інших передач косозубі? 

13. Чому синхронізатори коробок передач деяких сучасних автомобілів 
називають синхронізаторами постійного тиску? 

14. Які принципові відмінності мають синхронізатори постійного тиску, 
які частіш за все застосовують у коробках передач сучасних автомобілів, від 
синхронізаторів, що застосовували у минулі роки? 

15. Як зміняться тягово-швидкісні показники автомобіля, якщо замість 
механічної ступінчастої коробки передач його обладнати гідромеханічною 
передачею? 

16. Яке колесо гідротрансформатора жорстко з’єднане з колінчастим 
валом? 

17. Для чого у гідромеханічних передачах після гідротрансформатора 
застосовують механічну коробку передач з автоматичним керуванням? 

18. На яких автомобілях застосовують роздавальну коробку? 
19. Чому карданні передачі сучасних автомобілів складаються, як 

правило, з декількох валів? Адже один вал з двома шарнірами простіший. 
20. Чому і за яких конструктивних умов ведучий вал головної передачі 

автомобіля буде обертатись з постійною швидкістю, якщо його карданна 
передача обладнана шарнірами нерівних кутових швидкостей? 

21. Яка різниця між конічною та гіпоїдною головними передачами? 
22. Які переваги забезпечує гіпоїдна головна передача? 
23. Чим пояснюється доцільність використання рознесених головних 

передач? 
24. Чим відрізняється симетричний диференціал від несиметричного? 
25. Чому дорівнює внутрішнє передаточне число у симетричному 

диференціалі?   
26. Якої конструкції може бути диференціал малого тертя? 
27. Чим відрізняється навантажена піввісь від розвантаженої? 
28. Для яких автомобілів необхідно використовувати розвантажені півосі? 
29. Які принципові відмінності існують між залежними та незалежними 

підвісками автомобілів? 
30. Який тип підвісок найчастіше використовують на сучасних легкових 

автомобілях?  
31. Яким типам рульових механізмів віддають перевагу конструктори 

сучасних легкових автомобілів?  
32. Яка гальмівна система призначена для зупинки автомобіля у разі 

відмови робочої гальмівної системи? 
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Запитання другого рівня складності 

1. Аналіз схем загального компонування сучасних легкових і вантажних 
автомобілів та автобусів. 

2. Основи конструкції та перспективи розвитку механізмів фрикційних 
зчеплень автомобілів.  

3. Дводискові зчеплення більш складні і дорогі порівняно з 
однодисковими. Тоді для чого їх використовують у трансмісіях сучасних 
автомобілів? 

4. Призначення та основи конструкції демпфера крутильних коливань 
фрикційних зчеплень. Чи забезпечує демпфер плавне рушання автомобіля з 
місця? 

5. Переваги застосування діафрагмових пружин у механізмах 
фрикційних зчеплень сучасних автомобілів порівняно з циліндричними 
периферійно розташованими пружинами. 

6. Основні переваги та недоліки застосування конструкцій зчеплень з 
центральними пружинами порівняно з іншими типами зчеплень. 

7. Переваги і недоліки гідравлічних приводів керування фрикційними 
зчепленнями порівняно з іншими типами приводів. 

8. Методика визначення основних розмірів фрикційних дискових 
зчеплень. 

9. Методика визначення передаточного числа привода фрикційного 
зчеплення. 

10. Призначення і основи конструкції гідромеханічних зчеплень та їх 
переваги і недоліки порівняно з сухими фрикційними зчепленнями. 

11. Порівняльний аналіз конструкцій тривальних та двовальних коробок 
передач. 

12. Переваги та недоліки конструкції двовальних коробок передач 
порівняно з тривальними. 

13. Поясніть конструктивні заходи для підвищення жорсткості вторинних 
валів, які застосовують у тривальних коробках передач сучасних автомобілів. 

14. Методика визначення кількості зуб’їв зубчастих коліс та дійсних 
передаточних чисел коробки передач. 

15. Поясніть призначення кожного з функціональних елементів 
синхронізаторів коробок передач сучасних автомобілів. 

16.  Від яких конструктивних параметрів залежить час роботи 
синхронізаторів коробок передач сучасних автомобілів? 

17. Переваги і недоліки гідромеханічних трансмісій у порівнянні з 
механічними трансмісіями. 

18. Призначення, основи конструкції та принцип дії гідромеханічних 
передач сучасних автомобілів. 

19. Призначення, основи конструкції та принцип дії 
гідротрансформаторів, які застосовують у гідромеханічних передачах сучасних 
автомобілів. 
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20. Призначення реакторного колеса гідротрансформатора. Чому його 

називають «статор» (англійською мовою «stator»)?  
21. Поясніть, як зміниться паливна економічність автомобіля, якщо 

замість механічної ступінчастої коробки передач його обладнати 
гідромеханічною передачею? 

22. Поясніть принцип автоматичного керування механічною частиною 
гідромеханічної передачі сучасних автомобілів.  

23. Призначення карданної передачі. Основи конструкції та принцип дії 
карданної передачі з шарнірами нерівних кутових швидкостей; забезпечення 
рівномірності обертання веденого вала такої передачі. 

24. Методика визначення основних розмірів карданної передачі. 
25. Призначення, особливості конструкції та принцип дії шарнірів рівних 

кутових швидкостей. 
26. Призначення, основи конструкції і принцип дії гіпоїдної головної 

передачі та її переваги перед конічною передачею. 
27. Призначення, основи конструкції та порівняльний аналіз подвійних 

головних передач. 
28. Призначення, основи конструкції та порівняльний аналіз рознесених 

головних передач. 
29. Методика визначення основних параметрів головної передачі. 
30. Призначення, основи конструкції та порівняльний аналіз черв’ячних 

головних передач. Чому такі передачі рідко застосовують на автомобілях, 
незважаючи на їх переваги? 

31. Призначення, основи конструкції та порівняльний аналіз 
диференціалів. Чи можлива конструкція автомобіля без міжколісного 
диференціала? До чого це призведе? 

32. Поясніть для чого та на яких типах автомобілів застосовують 
диференціали підвищеного тертя та порівняйте їх конструкцію з 
диференціалами інших типів. 

33. Як впливає конструкція диференціала на тягово-швидкісні показники 
і прохідність автомобіля? 

34. Призначення, основи конструкції та порівняльний аналіз півосей 
різних типів. Які типи півосей переважно застосовують на легкових та на 
вантажних автомобілях?  

35. Особливості розрахунку півосей різних типів. 
36. Призначення, основи конструкції та порівняльний аналіз незалежних 

підвісок.  
37. Призначення, основи конструкції та порівняльний аналіз ресорних 

підвісок сучасних автомобілів. 
38. Методика побудови характеристики пружних властивостей підвіски. 
39. Методика проектного розрахунку багатолистової напівеліптичної 

ресори.  
40. Призначення, особливості конструкції та порівняльний аналіз 

гідропневматичних підвісок сучасних автомобілів. 
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41. Яким типам рульових механізмів віддають перевагу конструктори 

сучасних вантажних автомобілів? Опішить основи їх конструкції і принцип дії. 
42. Методика визначення передаточних чисел рульового керування. 
43. Методика визначення розмірів рульової трапеції. 
44. Призначення, основи конструкції та принцип дії гідравлічних 

підсилювачів рульового керування сучасних автомобілів. 
45. Призначення, основи конструкції та принцип дії барабанних 

гальмівних механізмів сучасних автомобілів. 
46. Призначення, основи конструкції та принцип дії дискових гальмівних 

механізмів сучасних автомобілів. 
47. Основи розрахунку барабанних та дискових гальмівних механізмів 

робочої гальмівної системи. 
48. Призначення, основи конструкції та принцип дії гідравлічних 

гальмівних приводів сучасних автомобілів. 
49. Призначення, основи конструкції та принцип дії пневматичних 

гальмівних приводів сучасних автомобілів. 
50. Методика визначення передаточних відношень гальмівних приводів. 
51. Призначення, основи конструкції та принцип дії антиблокувальних 

систем (АБС) сучасних автомобілів.  
 

Список рекомендованої літератури 
1. Автомобілі. Основи конструкції, теорія : навчальний посібник / 

[В.П. Сахно, В.І. Сирота, В.М. Поляков та ін.]. – [3-є видання, доповнене і 
перероблене]. – Одеса : Військова академія, 2016. – 356 с.  

2. Сирота В.І. Автомобіль. Основи конструкції, теорія : навч. посіб. / 
В.І. Сирота, В.П. Сахно. – [2 вид.]. – К. : Аристей, 2011. – 310 с. 

3. Сирота В.І. Основи конструкції автомобілів / В.І. Сирота. – К. : 
Арістей, 2007. – 316 с.  

4. Основенко М.Ю. Трансмісія автомобіля : навч. посібник / М.Ю. 
Основенко, Г.А. Філіпова. – К. : УТУ, 1998. – 156 с.  

5. Основенко М.Ю. Гальмові системи автомобіля : навч. посібник / 
М.Ю. Основенко. – К. : УТУ, 1996. – 76 с.  

6. Основенко М.Ю. Ходова система автомобіля : навч. посібник / 
М.Ю. Основенко. – К. : НМК ВО, 1991. – 84 с. 

7. Основенко М.Ю. Рульове керування автомобіля : навч. посібник / 
М.Ю. Основенко. – К. : 1993. – 56 с. 

8. Конспект лекцій з дисципліни «Аналіз конструкцій, робочі процеси та 
основи розрахунку автомобілів» для здобувачів освітнього рівня бакалавр за 
спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» / Укладачі: Левкович М.Г., 
Кищун В.А., Гандзюк М.О. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2021. – 
249 с.  

9. Робочі процеси автомобілів : навчальний посібник / Артюх О.М., 
Дударенко О.В., Кузьмін В.В. [та ін.]. – Запоріжжя : Запорізька політехніка, 
2021. – 492 с. – ISBN 978-617-529-345-4. 



 21 
10. Автомобілі. Робочі процеси та основи розрахунку. Проектування 

підвіски автомобіля [Текст] : [навч. посіб.] / [Біліченко В.В. та ін.] ; Вінниц. 
нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 77 с.  

11. Рудь Ю.С. Основи конструювання машин : підручник для студентів 
інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Ю.С. Рудь. – 
[2-е вид., переробл.]. – Кривий Ріг : Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 2015. – 
492 с.; з іл.  

12. Кірієнко О.А. Теорія механізмів і машин. Деталі машин: розрахунки 
механічних передач [Текст] : навч. посіб. для студентів, які навчаються за техн. 
спец. / О.А. Кірієнко, Ю.М. Гузенко ; [відп. ред. Ю. М. Данильченко] ; Нац. 
техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 187 с. 

 
 

3. ДИСЦИПЛІНА «ГІБРИДНІ СИЛОВІ УСТАНОВКИ» 
1. Історична довідка щодо виникнення та розвитку ГСУ. Перші ГСУ на 

автомобілях. Перспективи розвитку та порівняння з традиційними силовими 
установками. Переваги та недоліки. Терміни та визначення. 

2. Компонувальні схеми ГСУ. Мікро-, середній та повний гібрид. 
Паралельна, послідовна та змішана схеми ГСУ. Основні особливості, 
порівняння властивостей. 

3. Досвід світового лідера з виробництва легкових гібридних автомобілів, 
фірма Toyota. Розробки фірм Honda, Аudi, Mercedes, Renault, Dodge тощо. 
Розробка вантажних транспортних засобів з ГСУ.  

4. Двигун внутрішнього згорання, акумуляторні батареї, перетворювачі 
напруги AC–DC, DC–DC, варіатори, інвертори напруги, суматори. Принцип дії 
та вимоги до електричних батарей для електромобілів. Аналіз промислових 
типів електричних батарей. Можливість використання паливних елементів та 
комбінованих акумуляторів в електромобілях. Експлуатаційні особливості 
використання акумуляторних батарей. Розвиток електроприводів 
електромобілів. Основні типи тягових електроприводів електромобілів. Вибір 
конструктивних варіантів виконання агрегатів електропривода. Аналіз 
енергетичних режимів тягових систем електромобілів. Статична та динамічна 
оптимізація тягової системи електромобіля. Розвиток систем керування 
тяговими електроприводами. Експлуатаційні характеристики тягових систем. 

5. Методика вибору основних технічних характеристик автомобіля з 
комбінованою енергосиловою установкою. Вибір основних конструктивних 
параметрів автомобіля. Розрахунок необхідної потужності для забезпечення 
потреб автомобіля у русі та живленні допоміжних пристроїв. Методика 
розрахунку та вибору параметрів хімічного джерела енергії. Методика вибору 
та розрахунку тягових електродвигунів. Методика вибору та розрахунку ДВЗ. 
Методика вибору та розрахунку алгоритму роботи системи керування 
комбінованої силової установки. Розрахунок основних показників тягово-
швидкісних та техніко-економічних показників ГСУ.  
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6. Методика проведення стендових та дорожніх випробувань тягово-

швидкісних та техніко-економічних показників автомобілів з комбінованою 
енергосиловою установкою. Дослідження тягових характеристик 
електродвигуна при роботі на один із ведучих мостів. Дослідження тягових 
характеристик електродвигуна при спільній роботі із ДВЗ. Дослідження 
взаємозв’язків потоків потужностей двигуна внутрішнього згорання, тягового 
електродвигуна при варіюванні швидкісних й навантажувальних режимів. 
Дослідження гальмових властивостей оберненої електромашини при роботі в 
режимі генератора. Дослідження енергопоглинаючих властивостей комплексу 
акумуляторних батарей. Визначення максимально можливих зарядних і 
розрядних струмів в різних режимах руху та схемах з’єднання ГСУ. 

7. Аналіз соціально-економічних факторів та їх вплив на розвиток 
транспортних засобів. Методичні підходи до оцінки наслідків токсичного 
забруднення викидами транспортних засобів. Область ефективного 
використання електромобілів із врахуванням екологічної складової. 
Перспективи розвитку електромобілів.  

 
Орієнтовні запитання для фахового іспиту 

Запитання першого рівня складності 
1. Як називається гібридна силова установка, яка має два потоки енергії, 

що не пов’язані між собою?  
2. Що входить до складу автомобіля з гібридною силовою установкою? 
3. Яке збудження має електромотор постійного струму, у якого якірна 

обмотка і обмотка збудження підключені до мережі паралельно? 
4. Яке збудження має електромотор, що  має дві обмотки збудження – 

послідовну і паралельну? 
5. Як називається безконтактний електромотор постійного струму з 

використанням датчиків положення ротора?  
6. Який пристрій накопичує енергію у вигляді електричного заряду?  
7. Чим відрізняється гальванічний елемент від акумулятора?  
8. Хто є винахідником гібридного автомобіля? 
9. Що вважають мікрогібридною силовою установкою?  
10. Що стало основною причиною відновлення виробництва автомобілів з 

гібридною силовою установкою? 
11. Яку функцію виконує силова електроніка блоку керування гібридного 

автомобіля? 
12. Як називається гібридна силова установка, яка має два потоки енергії, 

що пов’язані між собою?  
13. Що дозволяє функція рекуперативного гальмування автомобіля? 
14. Яким був перший гібридний автомобіль, що почав випускатися 

серійно?  
15. Яку назву має електрохімічний генератор, який забезпечує пряме 

перетворення хімічної енергії на електричну? 
16. Як класифікуються автомобілі з гібридними силовими установками? 
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17. Які переваги і недоліки паливних елементів?  
18. У чому полягають тенденції створення екологічно чистого 

автомобіля?   
19. Що таке рекуперативне гальмування?   
20. Які особливості експлуатації та обслуговування гібридних автомобілів 

та електромобілів? 
 

Запитання другого рівня складності 
1. Історія створення гібридного автомобіля. 
2. Нафтова криза 70-х років. Відновлення інтересу до електро- та 

гібридних автомобілів. 
3. Системи керування для перших гібридів. Відмінності від сучасних 

автомобілів з гібридною силовою установкою.  
4. Розвиток силових установок для транспортних засобів. Прогноз на 

майбутнє. Основні типи перспективних силових установок. 
5. Досвід створення гібридних автомобілів фірмами Toyota, Honda та ін. 
6. Досвід створення гібридних автомобілів країнами Європи. 
7. Досвід створення гібридних автомобілів країнами СНД.  
8. Класифікація гібридних силових установок (з наведенням ознак 

класифікації). 
9. Принцип дії, основні функціональні елементи та робочий процес 

мікрогібридної схеми. 
10. Принцип дії, основні функціональні елементи та робочий процес 

системи «старт-стоп». 
11. Принцип дії, основні функціональні елементи та робочий процес 

послідовної схеми гібридної силової установки.  
12. Принцип дії, основні функціональні елементи та робочий процес 

паралельної схеми гібридної силової установки. 
13. Принцип дії, основні функціональні елементи та робочий процес 

гібридної силової установки за схемою «спліт». 
14. Порівняйте переваги та недоліки гібридних силових установок, 

виконаних за послідовною та паралельною схемами. 
15. Порівняйте переваги та недоліки гібридних силових установок, 

виконаних за послідовною схемою та схемою «спліт». 
16. Порівняйте переваги та недоліки гібридних силових установок, 

виконаних за паралельною схемою та схемою «спліт». 
17. Наведіть основні типи механічних накопичувачів енергії, їх переваги 

та недоліки.   
18. Основні типи тягових акумуляторних батарей, переваги та недоліки 

кожного з них.  
19. Основні типи електрохімічних перетворювачів енергії, переваги та 

недоліки кожного з них.  
20. Типи двигунів внутрішнього згорання, що використовуються на 

гібридних автомобілях. Особливості їх роботи. 
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21. Основні типи тягових електромоторів та їх характеристики. 
22. Особливості експлуатації та обслуговування гібридних автомобілів. 
23. Випробувальний цикл та обладнання для випробувань гібридних 

автомобілів. 
24. Умови випробувань та робочі режими при випробуваннях гібридних 

автомобілів. 
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4. ДИСЦИПЛІНА «МЕТОДИ  ВИПРОБУВАННЯ  ТА  ОСНОВИ 
СЕРТИФІКАЦІЇ» 

1. Суть та місце випробувань у процесі створення і виробництва 
автомобілів. 

Необхідність проведення випробувань у процесі створення і виробництва 
автомобілів. Мета випробувань на різноманітних етапах створення і 
виробництва автомобілів. Терміни та визначення в області випробування 
автомобільної техніки. Принципова схема випробувань та доведення 
конструкції нових або модернізованих автомобілів. 

2. Види та умови проведення випробувань автомобілів. 
Класифікація основних видів випробувань автомобілів. Види та зміст 

випробувань автомобіля. Науково-дослідницькі випробування. Умови 
проведення випробувань. Автомобільний випробувальний полігон. 
Лабораторні, лабораторно-дорожні, дорожні випробування. Вимоги безпеки 
при проведенні випробувань. 
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3. Підготовка випробування автомобілів. 
Загальні умови і методи підготовки випробувань. Програма і методика 

випробувань, вимоги до них. Технічна документація по випробуванням. 
Підготовка автомобіля до випробувань, перевірка технічного стану автомобіля. 
Обкатка нового автомобіля, застосовувані паливно-мастильні матеріали, 
технічне обслуговування, умови зберігання, метеорологічні умови, теплові 
режими агрегатів, вагові стани. 

4. Метрологічні основи технічних вимірів. 
Визначення понять «метрологія» та «вимір». Фізична величина і пов’язані 

з нею поняття. Види і методи вимірів. Області і види вимірів. Виміри 
геометричних, механічних розмірів, параметрів витрати, тиску, часу і частоти, 
теплофізичних і температурних, фізико-хімічних, електричних і магнітних 
розмірів тощо. 

5. Засоби вимірювальної техніки, їх види. 
Засоби вимірів, вимірювальні прилади, вимірювальні перетворювачі, 

засоби перевірки, вимірювальні належності. Вимірювальні системи. Основні 
характеристики засобів вимірів. Принцип дії засобів вимірів. Структура 
вимірювальних приладів. Елементи конструкції вимірювальних приладів. 
Класифікація систем електромеханічних. Устрої, що друкують цифри, 
загальний устрій і принцип роботи, переваги і недоліки. 

6. Похибки методів і засобів вимірів. Перевірка засобів вимірів. 
Похибка виміру, похибка засобу вимірів. До питання про класифікацію 

похибок засобів вимірів. Класифікація похибок. Оцінка похибок результатів 
вимірів. Мета перевірки. Загальний порядок проведення перевірки 
вимірювальних приладів. 

7. Вимірювально-реєструючий комплекс. 
Вимоги до вимірювальної апаратури. Вимірювально-інформаційні 

системи, їх класифікація. Характеристики вимірювальних систем. 
Перетворювачі, що використовують при випробуваннях автомобілів. Методи 
перетворення фізичної величини в електричну, їх характеристика. Структура 
побудови датчиків. Класифікація перетворювачів. 

Індуктивні перетворювачі. Основні частини, загальний устрій, принцип 
роботи, характеристики індуктивних датчиків. 

Магнітопружні перетворювачі. Основні частини, загальний устрій, 
принцип роботи. Області застосування. 

Ємнісні перетворювачі. Основні частини, загальний устрій, принцип 
роботи. Переваги і недоліки, область застосування. 

Фотоелектричні перетворювачі. Основні частини, функціональна схема 
оптичного перетворювача. Схеми різноманітних конструкцій фотоелектричних 
перетворювачів. 

Реостатні перетворювачі. Основи конструкції, принцип дії, переваги і 
недоліки, область застосування. 

Електролітичні перетворювачі. Принципові схеми, типи, вмикання в 
електричний ланцюг. Область застосування. 
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Перетворювачі контактного опору. Основи конструкції, принцип роботи, 

загальний устрій, характеристики індуктивних датчиків. Область застосування. 
Термометричні перетворювачі. Основи конструкції, принцип роботи, 

загальний устрій, характеристики, область застосування. 
Електронні перетворювачі. Принципові схеми, типи. Область 

застосування. 
Індукційні перетворювачі. Основи конструкції, принцип роботи, переваги 

і недоліки. Область застосування. 
П’єзоелектричні перетворювачі. Основи конструкції, принцип роботи, 

загальний устрій, характеристики, область застосування. 
Термоелектричні перетворювачі. Основи конструкції, принцип роботи, 

загальний устрій, характеристики, область застосування. 
Тензометричні перетворювачі (тензодатчики). Фізичні основи 

тензометрування. Особливості конструкцій, схеми вмикання. 
Пружні перетворювачі (датчики для виміру тисків) – мембрани, 

циліндричні оболонки (тонкостінні трубки). Основи конструкції, принцип 
роботи. Область застосування  

Датчики для виміру прискорень (акселерометри). Основні типи 
акселерометрів, особливості їх конструкцій, переваги і недоліки. Приклади 
конструкцій, область застосування. 

Підключення перетворювачів у вимірювальні ланцюги. Підсилювачі, 
принцип роботи, характеристики. Апаратура, що реєструє. Загальні відомості. 
Осцилографи, основи конструкції, особливості конструкції окремих елементів. 
Принцип роботи окремих елементів і осцилографа в цілому. Магнітографи, 
принцип роботи, область застосування. Устрої опрацювання даних вимірів. 
Загальні умови добору вимірювального устаткування. 

8. Методи виміру параметрів роботи автомобіля і його вузлів. 
Експлуатаційно-технічні властивості автомобілів. 

Визначення тягово-швидкісних властивостей. Випробування на паливну 
економічність. Визначення гальмівних властивостей автомобілів і автопоїздів у 
дорожніх умовах. Методика проведення. Прилади і устаткування. 

Коливання і плавність ходу. Дорожні випробування автомобіля на 
плавність ходу. Стендові випробування на коливання і плавність ходу. 
Нормативні документи, що регламентують параметри плавності ходу. 

Випробування на керованість і стійкість. Нормативні документи, що 
регламентують параметри керованості і стійкості автотранспортних засобів.  

Випробування на прохідність автотранспортних засобів. Випробування на 
надійність і довговічність. Методи випробування на надійність. 

9. Методи випробувань трансмісії і ходової системи автомобіля. 
Випробування трансмісії та її механізмів. Класифікація стендів для 

випробування агрегатів трансмісії.  
Випробування підвісок і шин автомобіля. Пружні характеристики 

підвісок. Випробування амортизаторів. Визначення довговічності підвіски.  
Випробування механізмів систем керування. Випробування рульового 

керування, гальмових механізмів і приводів. 



 27 
Випробування рами, кузова і кабіни. Випробування на стендах 

статичного і динамічного навантаження. Дорожні випробування несучих 
систем і кабін. 

10. Методи випробування автомобілів на пасивну безпеку. 
Методи полігонних випробувань автомобілів на пасивну безпеку. Методи 

лабораторних випробувань кузовів і кабін на удар. Манекени для випробувань 
на пасивну безпеку. Випробування на безпеку рульових керувань, елементів 
кузова і ременів безпеки. 

Випробування на шумність автомобіля. Оцінка токсичності 
відпрацьованих газів автомобільних двигунів. 

11. Основи сертифікації. 
Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення. Сертифікація в 

Україні, нормативні акти та інші документи. 
 

Орієнтовні запитання для фахового іспиту 
Запитання першого рівня складності 

1. Для чого проводять доводочні випробування? 
2. Хто має право знаходитися в автомобілі під час дорожніх випробувань 

легкового автомобіля? 
3. В якому документі вказують дорожні умови проведення випробувань? 
4. У чому перевага електричних вимірювальних систем перед 

механічними? 
5. Що включає типова схема вимірювань неелектричних величин 

електричними методами? 
6. Що таке коефіцієнт калібрування вимірювального комплексу? 
7. Що таке тензометрування? 
8. Що треба вимірювати для отримання пружної характеристики 

підвіски? 
9. Що треба вимірювати для визначення коефіцієнту запасу зчеплення? 
10. Що треба вимірювати для отримання пружної характеристики 

натискних пружин зчеплення? 
11. Що треба вимірювати для визначення коефіцієнту опору боковому 

відведенню шини? 
12. Що треба вимірювати для визначення коефіцієнту опору коченню? 
13. Якими документами встановлюються обов’язкові вимоги до 

продукції? 
14. Що таке сертифікація? 
15. На яких положеннях базується система сертифікації (технічного 

регулювання) в Україні? 
16. Як називаються Додатки до Женевської Угоди 1958 року, положення 

яких орієнтовані на приписи щодо випробувань, процедури з метою надання 
затверджень типу, процедури оцінки відповідності виробництва, а також на 
взаємне визнання затверджень типу, виданих договірними сторонами? 
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17. Хто є третьою стороною при проведенні процедури оцінки 

відповідності транспортних засобів? 
18. Що таке затвердження типу транспортного засобу? 
19. Що належить до характеристик, які визначають тип транспортного 

засобу категорії M1? 
20. Яку процедуру проходить транспортний засіб, що був у користуванні і 

підлягає першій державній реєстрації в Україні? 
21. Ким видається сертифікат відповідності на транспортний засіб, тип 

якого відповідає вимогам єдиних технічних приписів, що підтверджується 
сертифікатом типу? 

22. Що вважається переобладнанням транспортного засобу? 
23. Що таке VIN-код? 
24. З чого складається VIN-код транспортного засобу? 
25. Як називається процес визначення категорії, типу, моделі, марки, 

призначення, виробника та особливостей конструкції транспортного засобу 
згідно з маркуванням, реєстраційними документами, експлуатаційною 
документацією та інформаційними матеріалами виробника? 

 
Запитання другого рівня складності 

1. Мета та завдання проведення приймальних випробувань. Хто 
організує ці випробування, який порядок їх проведення? 

2. Мета та завдання проведення експлуатаційних випробувань. Хто 
організує ці випробування, який порядок їх проведення? 

3. Для чого складають програму випробувань? Розділи програми 
випробувань, їх зміст. 

4. Методика проведення випробувань: визначення, вимоги до змісту. 
5. Як лабораторними випробуваннями визначити положення центра мас 

автомобіля (зі схемою)? 
6. Випробування щодо визначення гальмівних властивостей автомобіля: 

мета, умови та порядок проведення. Чим визначається ефективність робочої та 
стоянкової гальмівних систем? 

7. Активна та пасивна безпека автомобіля: визначення, фактори, що 
впливають на ці види безпеки автомобіля, мета та особливості проведення 
випробувань з визначення параметрів зазначених видів безпеки автомобіля. 

8. Стендові випробування агрегатів автомобілів: особливості, які дії 
імітують на стендах, класифікація випробувань, що проводять на стендах. 

9. Перетворювачі механічних величин в електричні: призначення, 
класифікація, вимоги до них. 

10. Параметри, що вимірюють під час випробувань автомобілів, 
вимірювальний прилад, види вимірювань, вимоги до вимірювальної апаратури. 

11. Міжнародні договори у галузі сертифікації (технічного регулювання) 
транспортних засобів. 

12. Обов’язкова та добровільна сертифікації. 
13. Принципи нормотворення в Україні. Поняття технічних регламентів. 
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14. Суб’єкти технічного регулювання (сертифікації). Структура, схема 

зв’язків. 
15. Оцінка відповідності транспортних засобів. Органи з оцінки 

відповідності. 
16. Затвердження типу транспортного засобу. 
17. Індивідуальне затвердження транспортного засобу. 
18. Процедура затвердження конструкції транспортного засобу. 
19. VIN-код транспортного засобу. Визначення, структура, місця 

нанесення, перевірка достовірності. 
20. Ідентифікація транспортних засобів. Процедура ідентифікації. 
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обладнання та Порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних 
засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності 
транспортних засобів або обладнання» від 17.08.2012 № 521. 

11. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи 
сертифікації автомобілів» для студентів спеціальності 274 «Автомобільний 
транспорт» та напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» / Укл. 
В.П. Сахно, О.А. Корпач. – К. : НТУ, 2018. – 31 с. 

 
 

5. ДИСЦИПЛІНА «ВАНТАЖОПІДЙОМНА ТА ТРАНСПОРТУЮЧА 
ТЕХНІКА» 

1. Загальна характеристика, вузли та деталі вантажопідйомних 
машин. 

Схеми вантажопідйомних машин (ВПМ) та кранових механізмів. 
Державне законодавство, що регламентує умови виготовлення та безпеку 
експлуатації ВПМ. Характеристики навантажень на ВПМ. Режими роботи 
механізмів вантажопідйомних машин та їх характеристики. Вплив режиму 
роботи на міцність і довговічність машини. Режими роботи крана як функція 
режимів роботи механізмів. 

Силове обладнання, його класифікація та характеристика. Типи приводів, 
основні параметри та сфера застосування. Методика добору двигуна для 
привода механізму, номінальний та максимальний моменти, які розвиває 
двигун.  

Тягові органи. Конструкція і розрахунок сталевих канатів на міцність та 
витривалість. Характеристика сталевих канатів згідно зі стандартом. Типи 
вантажних ланцюгів, їх основні параметри, області застосування та розрахунок. 

Канатні блоки, блочні обойми та барабани; параметри блоків, нарізних та 
гладких барабанів при одно- та багатошаровому намотуванні канатів. 
Розрахунок на міцність і стійкість стінки барабана. Розрахунок кріплення 
каната до барабана.  

Вантажозахватні органи для штучних вантажів. Гаки та гакові обойми і 
розрахунок їх елементів; державний стандарт на гаки. Конструкція і розрахунок 
стропів, кліщових захватів, траверс для штучних вантажів. Спеціалізовані 
вантажозахватні органи – електромагніти, вакуумні присоси та ін. 

Гальма, їх призначення, класифікація, сфера застосування, 
характеристика фрикційних матеріалів. Конструкція і розрахунок колодкових 
стрічкових, дискових та вантажоупорних гальм. Розрахунок систем керування 
гальмами. 

Ходове обладнання, класифікація і характеристика. Конструкція й основи 
розрахунку. Допустимі значення питомого опорного тиску. 

2. Теоретичні основи розрахунку і конструювання вантажопідйомних 
машин. 

Теорія і розрахунок механізмів підйому. Принципова схема і методика 
розрахунку підйомних механізмів. Канатні поліспасти і канатні маніпулятори, 
їх передаточні функції та ККД. 
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Теорія і розрахунок механізмів пересування. Визначення опору 

пересування при різних видах ходового обладнання і типах доріг. Принципові 
схеми і методика розрахунку механізмів пересування. Визначення параметрів 
двигуна та гальма. 

Теорія і розрахунок механізмів зміни вильоту. Принципові схеми і 
методика розрахунку механізмів зміни вильоту. Механізми зміни вильоту гака 
(стріли) підйомом та опусканням стріли і пересування візка по стрілі; схеми 
механізмів зміни вильоту, спряжених з механізмом підйому вантажу, які 
забезпечують при зміні вильоту горизонтальне пересування вантажу. 
Визначення сил у стрілі та стріловому поліспасті з урахуванням вітрових та 
інерційних навантажень; визначення швидкості зміни вильоту Визначення 
параметрів двигуна та гальма. 

Теорія і розрахунок механізмів обертання. Принципові схеми і методика 
розрахунку механізмів обертання. Визначення опору обертанню поворотної 
частини крана, моментів інерції елементів частин крана та вантажу, що 
обертаються, а також дотичних сил інерції. Вплив часу пуску на установочну 
потужність поворотного двигуна. Опорно-поворотний пристрій (ОПП) кранів з 
розміщенням опор у вертикальній та горизонтальній площинах. Шарикові та 
роликові опорно-поворотні круги (ОПК). Визначення навантажень, що 
сприймаються опорно-поворотними пристроями, і розрахунок опорно-
поворотних пристроїв різних типів. 

Стійкість кранів. Рівняння стійкості стрілових поворотних кранів. 
Визначення вантажної та власної стійкості кранів. Критерії стійкості за 
нормами Держстандарту. Стійкість прольотних кранів. 

3. Конструкція основних типів вантажопідйомних машин. 
Баштові крани. Класифікація, типаж та базові параметри. Конструктивні 

різновиди. Крани з поворотною стрілою і поворотною баштою, пересувні, 
приставні та самопідйомні. Конструкція поворотних платформ, опорних рам, 
порталів, башт, оголовків, стріл, розчалок, стрілових поліспастів, опорно-
поворотних пристроїв, ходових візків, механізмів, кабін керування та 
контрвантажів. Системи керування механізмами баштових кранів; дистанційне 
та автоматизоване керування. Методи монтажу, демонтажу та транспортування. 
Розрахункова схема, навантаженість і методика визначення зусиль в елементах 
баштових кранів. Особливості розрахунку механізмів. Класифікація, типаж, 
базові параметри і сфера застосування самохідних стрілових поворотних 
кранів; універсальність та уніфікація за механізмами, силовим та стріловим 
обладнанням. Крани з індивідуальним електро- та гідроприводом, а також з 
груповим приводом механізмів. 

Самохідні крани. Конструктивні різновиди самохідних кранів. 
Автомобільні крани з приводом кранових механізмів від двигуна автомобіля. 
Пневмоколісні крани з приводом механізму пересування від двигуна кранових 
механізмів. Крани на спеціальному автошасі. Гусеничні та тракторні крани, 
особливості їх конструктивного виконання. Кінематичні схеми механізмів 
самохідних стрілових поворотних кранів з індивідуальним та груповим 
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приводами механізмів. Силове та стрілове обладнання самохідних кранів та їх 
систем керування механізмами. 

Козлові та мостові крани. Класифікація, типаж, базові параметри та 
сфера застосування. Конструктивні різновиди. Конструкції пролітних будівель 
балочного та решітчастого типів, опорних елементів, ходового обладнання, 
вантажних візків та механізмів, у тому числі механізмів пересування козлових 
кранів великих прольотів. Навантаженість і розрахунок пролітних будівельних 
козлових та мостових кранів. 

4. Контрольно-запобіжне обладнання вантажопідйомних машин. 
Прилади та апаратура, що забезпечують безпечну роботу кранів. Системи 

керування крановими механізмами. Основи експлуатації вантажопідйомних 
машин. Продуктивність вантажопідйомних машин. Транспортування, монтаж 
та обслуговування.  

5. Транспортуючі машини. Загальні відомості. 
Загальна характеристика транспортуючих машин. Призначення, 

класифікація і сфера застосування різних типів машин. Типові параметри та 
характеристики транспортуючих машин. Характеристика транспортуючих 
матеріалів за гранулометричним складом, об'ємною масою, рухомістю, кутом 
природного укосу та станом матеріалу. Методи визначення цих параметрів. 
Рівняння граничного стану сипких тіл. Опір сипкого тіла зсуву. Особливі 
властивості транспортуючих матеріалів. 

6. Елементи транспортуючих машин. 
Тягові, несучі та опорні елементи стрічкових конвеєрів. Конвеєрні 

стрічки, розміри та характеристики стрічок за стандартом. Способи з'єднання 
кінців стрічок. Розрахунок стрічок. 

Елементи ланцюгових конвеєрів: тягові ланцюги та їх параметри за 
стандартом; зірочки для тягових ланцюгів. Розрахунок і добір тягових 
ланцюгів. Несучі пластини, їх форма та кріплення до ланцюгів: ходові, 
підтримуючі та напрямні ролики; напрямні шини. 

Елементи ковшових конвеєрів-елеваторів. Тягові органи; ковші та 
способи кріплення їх до тягових органів, параметри ковшів згідно із 
стандартом, барабани та зірочки для тягових органів. Силове обладнання та 
приводи конвеєрів. Опорні конструкції конвеєрів. 

7. Конструкція та розрахунок транспортуючих машин. 
Продуктивність конвеєрів та її визначення при різних несучих органах. 

Визначення потужності привода. Робота привода в стаціонарному та пусковому 
режимах. Визначення натягу тягового органу в окремих точках контуру 
конвеєра. Розрахунок і будова привода. 

Стрічкові конвеєри. Класифікація і базові параметри. Схеми конвеєрів та 
їх конструктивні різновиди. Механізми привода стрічкових конвеєрів. Вантажні 
та гвинтові натяжні пристрої і місця їх встановлення. Розрахунок натяжних 
пристроїв Розвантажувальні пристрої; конструкції плужних скидачів та 
скидальні візки. Розвантажувальні лотки, пристрої для очищення стрічки. 
Визначення ширини стрічки. 
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Ланцюгові пластинчасті конвеєри, конструктивні різновиди, 

класифікація. Технічні дані пластинчастих конвеєрів за стандартом. Швидкість 
руху робочого органу при визначенні продуктивності; визначення опору 
переміщенню матеріалу на натяг тягових ланцюгів. 

Ковшові конвеєри-елеватори. Класифікація і базові параметри. Сфера 
застосування, схеми та конструктивні різновиди елеваторів для переміщення 
масових сипких, кускових та штучних вантажів. Технічні дані вертикальних 
ковшових елеваторів за стандартом. Приводні та натяжні пристрої. Запобіжні 
пристрої проти зворотного ходу тягового органу. Кожух та башмаки елеватора. 
Швидкість руху ковшів і визначення їх продуктивності. Аналіз схем 
завантаження та розвантаження ковшів. 

Гвинтові конвеєри. Класифікація, базові параметри, принцип дії і сфера 
застосування. Основні параметри та технічні дані стаціонарних гвинтових 
конвеєрів за стандартом. Конструкція гвинтових конвеєрів та їх елементів. 
Швидкість обертання гвинтів та їх типаж; визначення продуктивності 
гвинтового конвеєра та потужності двигуна привода. Розрахунок вала конвеєра 
та параметрів витків гвинта. 

Роликові конвеєри. Класифікація і базові параметри, конструкція і 
принцип роботи гравітаційних та приводних конвеєрів, сфера їх застосування. 
Швидкість переміщення вантажів. Визначення потужності двигуна привода 
приводних роликових конвеєрів. 

8. Допоміжне обладнання транспортуючих установок. 
Класифікація і призначення установок. 
Бункери: форма та основні розміри; кути нахилу днища; розміщення та 

розміри випускних отворів. Основи теорії витікання матеріалу з бункерів. 
Затвори бункерів: будова, типаж та сфера застосування. Конструкція 

клапанних, пальцевих, ланцюгових, барабанних та інших затворів. Пристрої 
для відкривання затворів. Розрахунок затворів. 

Живильники бункерів: будова, типаж, сфера застосування. Основні 
параметри стрічкових, пластинчастих, гвинтових, ланцюгових, барабанних та 
інших видів живильників. Особливості розрахунку стрічкових та пластинчастих 
живильників. Розрахунок барабанних та кареткових живильників. Прилади та 
апарати, що забезпечують автоматизацію контролю за нормальною роботою 
транспортуючих машин та установок.  

9. Обладнання для пневматичного і гідравлічного транспортування 
матеріалів. 

Класифікація і базові параметри. Схеми всмоктувальних та нагнітальних 
транспортуючих установок, що використовуються на будівництві. Комбіновані 
установки та їх будова. Елементи установок: живильники, трубопроводи, 
насоси, фільтри, шлюзові затвори та ін. Розрахунок основних параметрів, що 
характеризують процес транспортування. Розміри транспортуючих 
трубопроводів. 

Конструкція жолобів горизонтального транспортування матеріалів. 
Пневмотранспортування конвеєрів з будівельними матеріалами по 
трубопроводах великого діаметра. 
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10. Основи експлуатації та перспективи розвитку вантажопідйомної 

техніки. 
Основні вимоги до охорони праці та техніки безпеки під час експлуатації 

вантажопідйомної техніки. Техніко-економічні основи добору даної техніки та 
перспективи її розвитку. 

 
Орієнтовні запитання для фахового іспиту 

Запитання першого рівня складності 
1. За якими ознаками класифікують вантажопідйомну техніку? 
2. Як визначають режим роботи вантажопідйомної машини? 
3. Що є основними параметрами вантажопідйомних машин? 
4. Для чого призначений поліспаст і які його характеристики? 
5. Які існують види поліспастних систем? 
6. За яким принципом вибирають поліспастні системи?  
7. Як визначити натяг у гілці канату, що набігає на барабан при підйомі 

вантажу? 
8. Які види ланцюгів використовують у підйомних механізмах? 
9. Які існують види тягових вантажних елементів? 
10. За яким принципом вибирають тягові вантажні елементи? 
11. Що впливає на розривне зусилля каната? 
12. З яких матеріалів виготовляють зварні ланцюги? 
13. Які основні характеристики канатів вантажопідйомних машин? 
14. За якою формулою визначається необхідна потужність двигуна 

механізму підйому? 
15. Що таке поліспаст? 
16. Як визначається кратність поліспаста? 
17. Яке призначення урівнюючого блоку в поліспастній системі? 
18. Що впливає на величину коефіцієнта корисної дії поліспаста? 
19. Що таке робоча довжина барабана при багатошаровій навивці? 
20. Що таке розрахунковий гальмівний момент механізму пересування? 
21. За якою формулою визначається величина коефіцієнта запасу 

гальмування? 
22. За якою формулою визначається частота обертання барабана 

механізму підйому? 
23. Які існують способи виготовлення гаків? 
24. Умова руху крана без буксування. 
25. Види автоматично діючих гальм. 
26. Які існують різновиди стрічкових гальм? 
27. За яких умов проводяться статичні випробування вантажопідйомної 

техніки? 
28. Місце встановлення гальма у механізмах вантажопідйомних машин. 
29. За якою формулою здійснюється перевірка стійкості кранів? 
30. Які існують різновиди пластинчастих конвеєрів? 
31. Особливості транспортування елеватором. 
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32. Види продуктивності конвеєрів. 
33. Які існують прилади безпечної експлуатації вантажопідйомних 

кранів? 
34. Які існують пристрої безперервного завантаження конвеєрів? 
35. За якою методикою здійснюють тяговий розрахунок конвеєра. 
36. Як визначаються лінійні опори транспортуванню конвеєра? 
37. Що є основними характеристиками гвинтового конвеєра? 

 
Запитання другого рівня складності 

1. Характеристика основних видів вантажопідйомної техніки. Основні 
параметри вантажопідйомної техніки.  

2. Поняття режиму роботи та його роль у розрахунках елементів 
механізмів вантажопідйомних машин. 

3. Гнучкі тягові органи вантажопідйомних машин, принцип вибору.  
4. Вантажозахватні механізми та їх вплив на автоматизацію процесів 

завантаження-розвантаження.  
5. Основні типи електродвигунів для вантажопідйомної техніки, правила 

вибору. 
6. Порівняльна характеристика типів гальм, що застосовуються у 

вантажопідйомній техніці.  
7. Методика вибору гальмівних пристроїв вантажопідйомних машин.  
8. На конкретному прикладі показати принцип вибору і розрахунку 

поліспастних систем вантажопідйомних машин. 
9. Методика розрахунку електроприводів механізмів вантажопідйомних 

машин. 
10. Типи редукторів, що застосовуються у вантажопідйомних машин. 

Методика їх вибору. 
11. Типи механізмів обертання вантажопідйомних машин. Особливості 

визначення потужності двигуна.  
12. Визначення потужності двигуна механізму пересування 

вантажопідйомних машин.  
13. Вантажна стійкість стрілового крану; чинники, від яких вона 

залежить. 
14. Прилади безпеки вантажопідйомних машин. 
15. Види транспортуючої техніки, визначення її основних параметрів. 
16. Опори транспортування та тяговий розрахунок конвеєра. 
17. Бункери і живильники, визначення їх основних параметрів. 
18. Порівняти можливості транспортування пневмо- і гідротранспортом 

різноманітних вантажів, навести основні типи і розрахункові параметри. 
19. Конвеєри без гнучкого тягового органу. Визначення основних 

розрахункових параметрів.  
20. Дати характеристику перспективним напрямкам розвитку 

вантажопідйомної техніки.  
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6. ДИСЦИПЛІНА «ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН» 
1. Теоретичні основи підвищення ефективності використання 

дорожньо-будівельних машин. 
Задачі з поліпшення використання дорожньо-будівельних машин. 

Поняття ефективності використання дорожньо-будівельних машин, її оцінка. 
Продуктивність машин. Методи підвищення продуктивності основних 

типів машин, які використовуються в дорожньому будівництві. Визначення 
раціональних і оптимальних параметрів робочого процесу. Заходи з охорони 
праці та навколишнього середовища. 

2. Теоретичні основи технічної експлуатації дорожньо-будівельних 
машин. 

Зміна технічного стану машин у процесі експлуатації. Знос деталей 
машин. Закономірності зносу. Експлуатаційні фактори, які впливають на знос 
деталей. 

Надійність як теоретична основа експлуатації машин. Складові 
надійності, їх показники. Методика опрацювання статистичної інформації про 
надійність у процесі експлуатації дорожньо-будівельної техніки. 

Методика визначення середнього ресурсу. 
3. Технологія та організація технічного обслуговування та ремонту 

дорожньо-будівельних машин. 
Планово-попереджувальна система технічного обслуговування (ТО) та 

ремонту (система ППТОР) як основа забезпечення заданого рівня надійності 
машин. 

Терміни та визначення системи ППТОР. Номенклатура заходів системи 
ППТОР, спрямованих на підтримку машин у працездатному стані. Технологія 
ТО і поточного ремонту машин. Склад, трудомісткість робіт, рекомендоване 
обладнання при проведенні контрольно-регулювальних, кріпильних, 
мастильних та інших робіт. Форми і методи організації технологічного процесу 
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ТО і ремонту машин, їх економічна ефективність. Методика визначення 
номенклатури та кількості запасних деталей та обігових агрегатів для 
організації агрегатного ремонту машин. 

Визначення режимів роботи машин і потреби ТО і ремонту на 
запланований період роботи машин. Розробка і корегування річних та місячних 
планів ТО та ремонту машин. 

Оптимізація прийнятих рішень із визначення місця проведення ТО і 
ремонту дорожніх машин. Організація проведення ТО та ремонту в 
стаціонарних та польових умовах. Охорона праці та навколишнього 
середовища при проведенні ТО та ремонту машин. 

 
Орієнтовні запитання для фахового іспиту 

Запитання першого рівня складності 
1. Як називається стан об’єкта, при якому він здатний виконувати 

виробничі функції відповідно до вимог нормативно-технічної документації? 
2. Класифікація відмов. 
3. Що таке «надійність машин»? 
4. Що таке «безвідмовність»? 
5. Що таке «ремонтопридатність»? 
6. Що таке «довговічність»? 
7. Визначення поняття «ресурс». 
8. Що таке «міжремонтний період»? 
9. Що таке «збереженість машин»? 
10. Що таке «агрегатний ремонт»? 
11. Що таке «строк служби»? 
12. Основні властивості надійності машин. 
13. Як називається процес поступового руйнування матеріалу або 

покриття деталі? 
14. Як називається стан об’єкта, при якому він не відповідає хоча б одній 

з вимог, встановлених нормативно-технічною документацією заводу-
виробника? 

15. Що є основними причинами зносу? 
16. Що означає термін «технічне обслуговування»? 
17. Що таке «ремонт»? 
18. Види ремонту. 
19. Як називається комплекс операцій з відновлення справності, 

працездатності і ресурсу машин або їх складових частин? 
20. Для чого здійснюють планування заходів планово-попереджувальної 

системи на наступний рік? 
21. Для чого призначено діагностування? 
22. Які заходи передбачаються планово-попереджувальною системою 

технічних обслуговувань і ремонтів машин? 
23. Що таке залишковий ресурс машин? 
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24. Що таке періодичність проведення технічних обслуговувань та 

ремонтів машин? 
25. Яким чином плануються заходи планово-попереджувальної системи 

на наступний місяць? 
26. У чому полягає суть планово-попереджувальної системи технічних 

обслуговувань і ремонтів? 
27. У залежності від чого коригують періодичність проведення кожного 

виду ТО і ремонтів? 
28. У залежності від чого коригують трудомісткість виконання кожного 

виду ТО і ремонтів? 
29. Як називається наробіток машини між однойменними видами 

технічного обслуговування та ремонту? 
30. Які технічні обслуговування належать до номерних? 
31. Які технічні обслуговування належать до неномерних? 

 

Запитання другого рівня складності 
1. Оцінка ефективності використання машин. Задачі щодо зменшення 

експлуатаційних витрат. 
2. Надійність машин. Основні властивості надійності та їх показники. 
3. Діагностування машин, окремих агрегатів, його місце в проведенні 

технічних обслуговувань і ремонтів. 
4. Заходи з підтримки машин у працездатному стані, передбачені 

системою планово-попереджувального технічного обслуговування і ремонту 
(ППТОР). 

5. Порядок планування і проведення технічних обслуговувань і ремонтів 
машин. 

6. Терміни і визначення системи ППТОР. 
7. Порядок визначення кількості технічних обслуговувань і ремонтів на 

період, який планується для роботи машин. 
8. Закономірності зміни технічного стану дорожньо-будівельної техніки. 
9. Розробка річних планів ТО і ремонту машин. 
10. Розробка місячних планів-графіків ТО і ремонту машин. Корегування 

планів. 
11. Види продуктивності машин. Призначення різних видів 

продуктивності. Аналіз факторів, що визначають продуктивність дорожньо-
будівельних машин. 

12. Ергономічні показники дорожньо-будівельних машин, їх вплив на 
продуктивність. 

13. Коригування складових системи ППТОР. 
14. Вихідні дані для коригування складових системи ППТОР. 
15. Вихідні дані для визначення залишкових ресурсів роботи машин. 
16. Поняття «ресурс», оцінка працездатного стану машини. 
17. Експлуатаційні властивості машин. 
18. Визначення залишкового ресурсу машини при відомому 

напрацюванні з початку експлуатації. 
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19. Визначення залишкового ресурсу машини при невідомому наробітку з 

початку експлуатації. 
20. Методика визначення річних режимів роботи машин. 
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7. ДИСЦИПЛІНА «ДОРОЖНІ МАШИНИ» 

1. Машини та обладнання для будівництва удосконалених дорожніх 
покриттів полегшеного типу. 

Машини та обладнання для будівництва удосконалених дорожніх 
покриттів полегшеного типу. Призначення, класифікація конструктивні схеми, 
розрахунок основних параметрів, продуктивність. 

2. Машини і автоматизовані комплекси для будівництва 
цементобетонних покриттів. 

Машини та комплекси для будівництва цементобетонних покриттів. 
Призначення, класифікація конструктивні схеми, розрахунок основних 
параметрів, продуктивність. 

3. Машини для будівництва асфальтобетонних покриттів. 
Машини для будівництва асфальтобетонних покриттів. Призначення, 

класифікація конструктивні схеми, розрахунок основних параметрів, 
продуктивність. 

 
Орієнтовні запитання для фахового іспиту 

Запитання першого рівня складності 
1. Які операції передбачає існуюча технологія зміцнення ґрунту? 
2. За якою формулою визначається частота обертання ротора дорожньої 

фрези? 
3. За якою формулою визначається поступальна швидкість дорожньої 

фрези (машини для стабілізації ґрунтів)? 
4. Які матеріали застосовують у якості теплоізоляції цистерни 

автогудронаторів і автобітумовозів? 
5. За якою формулою визначається потужність дорожньої фрези 

(машини для стабілізації ґрунтів), що витрачається на відкидання ґрунту? 
6. Як поділяють ґрунтозмішувальні машини для приготування суміші на 

дорозі за кількістю проходів? 
7. За якою формулою визначається потужність, що витрачається на 

переміщення дорожньої фрези (машини для стабілізації ґрунтів)? 
8. За якою формулою визначається кількість тепла, яке втрачається 

бітумом крізь зовнішню поверхню цистерни автогудронатора в оточуючий 
простір? 

9. Які основні параметри, що визначають ефективність роботи 
дорожньої фрези (машини для стабілізації ґрунтів).  

10. За якою формулою визначається коефіцієнт теплопередачі крізь 
тришарову стінку цистерни автогудронатора від гарячого бітуму до повітря? 

11. Для чого призначений розподільник цементу? 
12. Яка загальна будова розподільника цементу? 
13. Для чого призначений щебенеукладальник? 
14. Яка загальна будова щебенеукладальника? 
15. З чого складається комунікація цистерни автогудронатора? 
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16. За якою формулою визначається потужність двигуна дорожньої фрези 

(машини для стабілізації ґрунтів)? 
17. За якою формулою визначається площа поверхні еліптичної цистерни 

автогудронатора? 
18. Які існують напрямки різання ґрунту ротором дорожньої фрези 

(машини для стабілізації ґрунтів)? 
19. За якою формулою визначається потужність, необхідна для привода 

чотирироторного змішувача однопрохідної ґрунтозмішувальної машини? 
20. За якою формулою визначається діаметр ротора дорожньої фрези 

(машини для стабілізації ґрунтів)? 
21. За якою формулою визначається тривалість рейсу автогудронаторів і 

бітумовозів? 
22. Які речовини належать до органічних і неорганічних в’яжучих 

матеріалів для зміцнення ґрунтів? 
23. Із чого складається паливна система автогудронатора? 
24. За якою формулою визначається витрата палива опалювальною 

системою автогудронатора? 
25. Із чого складається опалювальна система автогудронатора? 
26. За якою формулою визначається кількість тепла, що виділяється при 

холоненні бітуму за одну годину в автогудронаторі? 
27. За якою формулою визначається продуктивність дорожньої фрези 

(машини для стабілізації ґрунтів) на різноманітних технологічних операціях 
(подрібнення ґрунту, перемішування суміші)? 

28. Які прилади встановлюються на автогудронаторі і бітумовозі? 
29. За якою формулою визначається потужність, що витрачається на 

привод валів змішувача однопрохідної ґрунтозмішувальної машини? 
30. За якою формулою визначається продуктивність автогудронаторів і 

бітумовозів? 
31. Для чого призначена опалювальна система автогудронатора? 
32. За якою формулою визначається продуктивність однопрохідної 

ґрунтозмішувальної машини? 
33. За якою формулою визначається максимальний крутний момент на 

валу фрезерного ротора дорожньої фрези (машини для стабілізації ґрунтів) з 
урахуванням динамічних навантажень? 

34. За якою формулою визначається потужність дорожньої фрези 
(машини для стабілізації ґрунтів), що витрачається на різання ґрунту? 

35. За якою формулою визначається час розливу бітуму по поверхні 
автогудронатором? 

36. За якою формулою визначається крутний момент на валу фрезерного 
ротора? 

37. Із чого складається багатоножовий змішувач ґрунтів з в’яжучими 
матеріалами? 
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Запитання другого рівня складності 

1. Основний склад комплекту машин для будівництва цементобетонних 
покриттів. 

2. Призначення і загальна будова рейко-форми. 
3. Призначення, загальна будова і принцип дії ножового 

профілювальника основ. 
4. Призначення, загальна будова і принцип дії профілювальника основ з 

фрезерним робочим органом. 
5. Визначення опору переміщення профілювальника основ з фрезерним 

робочим органом. 
6. Призначення, загальна будова, класифікація та принцип дії 

бетонорозподільників. 
7. Визначення опору перерізання стовпа цементобетонної суміші 

бункером бункерного розподільника. Визначення загального опору при роботі 
бункера. 

8. Визначення опору сил інерції при рушанні бункерного розподільника 
цементобетонної суміші з місця. Визначення сумарного опору бункерного 
розподільника цементобетонної суміші. 

9. Визначення потужності, що витрачається на підйом 
завантажувального ковша бункерного розподільника цементобетонної суміші. 

10. Визначення потужності двигуна, що необхідна для переміщення 
шнекового розподільника цементобетонної суміші. 

11. Визначення опору поперечному переміщенню цементобетонної 
суміші лопаттю лопатевого розподільника цементобетонної суміші. 

12. Визначення опору переміщенню каретки з робочим органом 
лопатевого розподільника цементобетонної суміші. 

13. Визначення опору переміщенню лопатевого розподільника 
цементобетонної суміші. 

14. Призначення, поділ за кількістю робочих органів, загальна будова і 
принцип дії бетонооброблювальних машин рейкового комплекту машин для 
будівництва цементобетонних покрить. 

15. Визначення опорів і загального опору, що виникають при роботі 
бетонооброблювальної машини рейкового комплекту машин для будівництва 
цементобетонних покриттів з чотирма робочими органами. 

16. Визначення потужностей, що витрачаються на переміщення і на 
привод робочих органів, а також потужності двигуна бетонооброблювальної 
машини рейкового комплекту машин для будівництва цементобетонних 
покриттів з чотирма робочими органами. 

17. Способи утворення температурних швів у цементобетонному 
покритті, їх переваги і недоліки. 

18. Визначення продуктивності нарізувачів поздовжніх і поперечних швів 
у свіжеукладеному цементобетонному покритті і продуктивності нарізувача 
поперечних швів в отвердівшому цементобетонному покритті. 
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8. ДИСЦИПЛІНА «МАШИНИ ДЛЯ ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ» 
1. Земляні роботи та споруди та технологічні схеми виконання робіт. 
Земляні роботи як комплекс основних, підготовчих і допоміжних робіт. 

Земляні споруди: виїмки, насипи, їх форми, розміри та обсяги, кар’єри. 
Особливості умов виробництва земляних робіт у різних галузях будівництва. 

2. Загальні відомості про машини для земляних робіт (МЗР).  
Загальна класифікація машин для земляних робіт. Історичний нарис 

розвитку МЗР.  
3. Ґрунти як об’єкт дії машин для земляних робіт. 
Загальні відомості про ґрунти. Фізико-механічні властивості ґрунтів. 

Мерзлі ґрунти. Робочі органи МЗР. Параметри робочих органів. Теорії різання 
та копання ґрунтів. Розрахунки сил різання та копання ґрунтів. Залежність сил 
різання від геометричних та кінематичних параметрів робочого органа. 

4. Приводи машин для земляних робіт. 
Особливості та вимоги до роботи приводів. Силові установки МЗР. 

Трансмісії МЗР. Системи керування МЗР. Призначення, класифікація та 
розрахунок ходового обладнання МЗР. Тяговий розрахунок гусеничних та 
колісних машин. 

5. Машини для підготовчих робіт, землерийно-транспортні та 
землерийні машини. 

Машини для підготовчих робіт. Бульдозери. Призначення, класифікація, 
конструктивні схеми. Методики основних розрахунків. Грейдери та 



 44 
автогрейдери. Призначення, класифікація, конструктивні схеми. Методики 
основних розрахунків. 

Скрепери. Ґрунтомети. Призначення, класифікація, конструктивні схеми. 
Методики розрахунку основних параметрів, основних механізмів та тягового 
розрахунку. 

6. Одноківшеві екскаватори. 
Призначення, класифікація. Види робочого обладнання. Особливості 

конструкції гідравлічних екскаваторів та екскаваторів з канатно-блочним при-
водом. Гідравлічний привід екскаваторів, складання гідравлічних схем. 

Визначення основних параметрів екскаваторів. Розрахунки головних 
робочих навантажень. 

Розрахунки основних механізмів гідравлічних одноківшових екскаваторів 
та екскаваторів з канатно-блочним приводом. Статичний розрахунок екска-
ваторів. Розрахунок стійкості екскаваторів. Тенденції розвитку одноківшових 
екскаваторів. 

7. Багатоківшеві екскаватори. 
Ланцюгові траншейні екскаватори. Робочий процес і його кінематичні 

особливості. Способи вивантаження ґрунту із ковшів та їх вплив на 
продуктивність екскаватора. Конструкції і кінематичні схеми ланцюгових 
траншейних екскаваторів. Розрахунок основних параметрів. Особливості 
конструкції та робочого процесу ланцюгових скребкових траншейних 
екскаваторів. 

Роторні траншейні екскаватори. Робочий процес роторних траншейних 
екскаваторів і його кінематичні особливості. Способи вивантаження ґрунту із 
ковшів та їх вплив на продуктивність екскаватора. Розрахунок основних 
параметрів. Особливості конструкції та робочого процесу роторних 
траншейних екскаваторів. 

Визначення крутного моменту на валу привода робочого органа 
траншейного екскаватора при розробці траншей заданого профілю. 

8. Розпушувачі та спеціальні машини для розробки мерзлих ґрунтів. 
Призначення, класифікація, конструктивні схеми, робочий процес і 

основні параметри начіпного робочого обладнання розпушувачів. Конструкції 
елементів робочого обладнання статичної та динамічної дії. Робочий процес 
розпушувачів і технологічні схеми виконання робіт. Основні тенденції розвитку 
конструкцій. 

9. Машини для ущільнення ґрунтів. 
Загальні відомості та класифікація ґрунтоущільнюючих машин. 

Ущільнюючі машини статичної дії. Типи котків, їх конструкція, основні 
параметри та області застосування. Основні положення розрахунку котків. 
Тяговий розрахунок і продуктивність. 

Ущільнюючі машини та обладнання динамічної дії: вібраційні, 
віброударні машини та машини ударної дії (трамбуючі). Фізична суть їх впливу 
на ґрунт. Їх конструкції, основні параметри та області застосування. Основні 
теоретичні положення розрахунку ущільнюючих машин динамічної дії. 
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Основні техніко-економічні показники і напрямки розвитку машин для 

ущільнення ґрунтів. 
 

Орієнтовні запитання для фахового іспиту 
Запитання першого рівня складності 

1. Як характеризуються немерзлі ґрунти за показниками ударника 
ДорНДІ? 

2. Яку продуктивність характеризує коефіцієнт використання машини в 
часі? 

3. В яких одиницях вимірюється вологість ґрунтів? 
4. Які існують способи розробки ґрунтів? 
5. Який діапазон зміни кутів різання ґрунтів слід вважати оптимальним? 
6. Хто з авторів запропонував формулу Р = K1bh для визначення сили 

копання ґрунту ковшем екскаватора? 
7. Який вид ходового обладнання забезпечує мінімальний тиск на ґрунт? 
8. Який вид ходового обладнання забезпечує кращу маневреність 

машини? 
9. Через який коефіцієнт визначається тягове зусилля гусениці, що 

взаємодіє з ґрунтом? 
10. В яких одиницях вимірюється тиск машин на ґрунт? 
11. Який тип трансмісії машин забезпечує безступеневу швидкість 

переміщення? 
12. Із чого складається робочий орган корчувача-збирача? 
13. Із чого складається робочий орган розпушувача? 
14. Який параметр машини для підготовчих робіт можна вважати 

головним? 
15. Яку дальність переміщення ґрунту відвалом бульдозера можна 

вважати раціональною? 
16.  Який параметр скрепера є головним? 
17. Який спосіб характерний для розвантаження ковша потужних 

скреперів? 
18. Який опір є найбільш значним у кінці процесу наповнення ковша при 

роботі скрепера? 
19. Скільки осей приводних коліс у автогрейдера з колісною формулою 

1×2×3? 
20. Що використовується для підвищення стійкості роботи машин на 

косогорі? 
21. Які функції виконує балансирна підвіска привідних коліс 

автогрейдера? 
22. Чим забезпечується копання ґрунту при роботі одноківшевого 

гідравлічного екскаватора? 
23. Для чого служить чотириланковий або п’ятиланковий механізм 

кріплення ковша екскаватора до рукояті? 
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24. Як впливає зменшення тривалості робочого циклу екскаватора на його 

продуктивність? 
25. Для чого встановлюється противага на екскаватор? 
26. Який головний параметр землерийних машин безперервної дії? 
27. Як зміниться продуктивність траншейного екскаватора при копанні 

траншеї заданого профілю за умови збільшення швидкості різання ґрунт? 
28. Як зміниться крутний момент на валу привода робочого органу 

траншейного екскаватора зі збільшенням швидкості подачі (параметри траншеї 
незмінні)? 

29. Яким способом можна ущільнити ґрунт на максимальну глибину? 
30. Якою повинна бути вологість ґрунту для забезпечення максимального 

його ущільнення? 
31. Як змінюються величини коефіцієнтів тертя ґрунту зі збільшенням 

його вологості? 
32. Які особливості структури мерзлих ґрунтів? 
33. У чому відмінність триточкової та чотириточкової схем навіски 

робочого обладнання розпушувачів? 
34. Які існують способи підвищення статичної стійкості одноківшевих 

екскаваторів? 
35. У чому полягає різниця чотириланкової та шестиланкової схем 

кріплення ковша гідравлічного екскаватора до рукояті? 
 

Запитання другого рівня складності 
1. Класифікація ґрунтів за складністю їх розробки ударником ДорНДІ. 

Конструкція ударника. 
2. Робочі органи машин: зуб, ніж, відвал, ківш, їх параметри та 

особливості. Форми стружки при різанні ґрунтів. 
3. Сили різання та копання, їх просторові складові. Геометричні 

параметри ріжучого клину. 
4. Визначення сил різання ґрунту по Ю.О. Ветрову, А.М. Зелєніну, 

В.П. Горячкіну, М.Г. Домбровському. 
5. Схеми для визначення навантажень на ходове обладнання МЗР. 
6. Принципові схеми та порівняльна оцінка гідравлічних та механічних 

систем управління МЗР. 
7. Схема трансмісій машин для земляних робіт, порівняльна оцінка та 

області їх використання. 
8. Тяговий розрахунок землерийно-транспортних машин. 
9. Визначення зусиль заглиблення та виглиблення відвалу бульдозера в 

режимі копання ґрунту. 
10. Визначення та шляхи підвищення продуктивності землерийно-

транспортних машин.  
11. Автогрейдери, їх призначення та класифікація. Колісні схеми 

автогрейдерів. 
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12. Види робіт, що виконуються автогрейдерами, особливості конструкції 

та робочого процесу автогрейдерів, конструктивна схема машини з колісною 
формулою (1×2×3). 

13. Конструктивна схема одноківшевого екскаватора з ковшем типу 
драглайн. Визначення продуктивності одноківшевих екскаваторів, шляхи 
підвищення продуктивності. 

14. Визначення сил опору копання ґрунту поворотом ковша 
одноківшевого гідравлічного екскаватора зі зворотною лопатою та зусилля на 
штоку повороту ковша. 

15. Розрахунок механізму переміщення одноківшевих гідравлічних 
екскаваторів. Визначення середнього тиску машин на ґрунт. 

16. Статичний розрахунок одноківшевих екскаваторів. 
17. Призначення та конструктивні схеми екскаваторів поздовжнього 

копання ґрунту, визначення продуктивності роботи машини. 
18. Визначення можливої швидкості копання ґрунту в роторних ківшевих 

екскаваторах поздовжнього копання. 
19. Способи ущільнення ґрунтів. Класифікація ущільнювальних машин, 

визначення продуктивності роботи котків статичної дії. 
20. Машини для розробки мерзлих ґрунтів, їх конструктивні схеми та 

класифікація, головні параметри машин і їх визначення. 
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6. Конструкція будівельних і меліоративних машин для земляних робіт : 
навч. посіб. / А.В. Фомін, О.О. Костенюк, О.А. Тетерятник, Г.І. Боковня; Київ. 
нац. ун-т буд-ва і архіт. – К. : КНУБА, 2005. – 93 c.  

7. Робочі процеси землерийної техніки : навч. посіб. / Л.Є. Пелевін, 
А.В. Фомін, О.О. Костенюк, Г.І. Боковня; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 
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8. Раціональні параметри землерийно-дорожніх машин : навч. посіб. / 
М.К. Сукач, Є.В. Горбатюк; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2009. – 139 c.  
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9. Синтез землерийної і дорожньої техніки : підруч. для студентів ВНЗ, 

які навчаються за спец. «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліора-
тивні машини і обладнання» / М.К. Сукач, Є.В. Горбатюк, О.А. Марченко ; 
ред. : М.К. Сукач; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : Ліра-К, 2013. – 
374 c.  

10. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по дисципліні 
«Машини для земляних робіт» для студентів спеціальності 7.05050308 
«Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і 
обладнання» / Укл. М.О.Білякович, В.Д.Мусійко, Є.В.Високович, А.Б. Коваль. – 
Київ : НТУ, 2014. – 40 с. 

 
 

9. ДИСЦИПЛІНА «МАШИНИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛІВ» 

1. Машини та обладнання для добування кам’яних матеріалів. 
Технологічний процес добування і переробки кам’яних матеріалів. 

Класифікація гірських порід, їх фізико-механічні властивості. Принцип роботи, 
конструкція сучасного бурового обладнання, визначення основних параметрів. 
Основні напрямки удосконалення бурового обладнання. 

2. Машини та обладнання для дрібнення кам’яних матеріалів. 
Теоретичні основи дрібнення гірських порід. Способи та показники 

дрібнення. Класифікація машин для дрібнення кам’яних матеріалів. 
Щокові дробарки, їх класифікація, будова та аналіз конструкцій. 

Розрахунок основних параметрів: частоти обертання ексцентрикового вала та 
кута захвату, потужності привода, продуктивності. Визначення зусиль і 
особливості розрахунку на міцність. Основні напрямки удосконалення 
конструкції щокових дробарок. 

Конусні дробарки, їх класифікація, аналіз конструктивних схем. 
Визначення основних параметрів конусних дробарок. Особливості розрахунку 
дробарок на міцність. Врівноваження конусних дробарок. 

Обладнання для помелу нерудних матеріалів, його класифікація, 
конструкція та принцип дії. Визначення основних параметрів барабанних 
млинів і особливості розрахунку на міцність. 

3. Машини та обладнання для сортування і збагачення кам’яних 
матеріалів. 

Технологічний процес сортування кам’яних матеріалів. Класифікація та 
основні показники сортувального обладнання. Кінематичні схеми грохотів. 
Основи теорії ймовірності грохочення. Розрахунок основних параметрів 
грохотів. Особливості розрахунку деталей грохотів на міцність. 

Технологічний процес збагачення будівельних матеріалів. Конструктивні 
схеми обладнання для миття піску, щебеню і гравію. 
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4. Машини та обладнання для приготування цементобетонних 

сумішей. 
Технологічний процес приготування бетонних сумішей. Призначення 

заводів і установок для приготування цементобетонних сумішей та розчинів. 
Основне технологічне обладнання та його вибір. 

Змішувачі бетону, їх класифікація, конструктивні схеми та їх аналіз. 
Основи теорії робочого процесу бетонозмішувачів. Розрахунок основних 
параметрів. Особливості розрахунку деталей бетонозмішувача на міцність. 

Дозатори, їх класифікація. Основні конструктивні схеми вагових і 
об’ємних дозаторів циклічної та безперервної дії. Автоматизація управління 
дозаторами. 

Бункери, основні схеми, розрахунок основних параметрів. Боротьба зі 
сводоутворенням. 

Машини та обладнання для транспортування і зберігання цементу. 
Машини та обладнання для транспортування цементобетонних сумішей і 

розчинів, їх класифікація. Призначення, загальна будова і основні параметри 
бетононасосів. 

Автобетонозмішувачі. Призначення, конструктивні схеми, визначення 
основних параметрів. 

5. Машини та обладнання для приготування асфальтобетонних 
сумішей. 

Технологічний процес приготування асфальтобетонних сумішей. 
Асфальтобетонні установки та заводи. Класифікація, основне технологічне 
обладнання. Агрегати живлення , визначення основних параметрів. 

Розрахунок сушильного барабана. Теорія асфальтобетонних змішувачів і 
їх розрахунок. 

Теплові машини та обладнання. Машини для транспортування і зберіган-
ня бітуму. Теплові розрахунки бітумосховища, сушильного барабана, топок. 

Системи пилоочищення та їх розвиток. 
Автоматизація технологічних процесів на асфальтобетонних заводах і 

установках. 
 

Орієнтовні запитання для фахового іспиту 
Запитання першого рівня складності 

1. За якою формулою визначається частота ударів поршня перфоратора? 
2. Яке значення енергії одного удару не повинно перевищуватись при 

бурінні міцних і дуже міцних порід бурами, армованими твердим сплавом? 
3. Який фактор можна віднести до вирішального при визначенні частоти 

і амплітуди коливань вібраційних грохотів? 
4. За якою формулою визначається частота обертання ексцентрикової 

втулки для конусних дробарок крупного дрібнення? 
5. За якою формулою визначається продуктивність віброгрохота? 
6. Які компоненти входять до складу цементобетонної суміші? 
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7. За якою формулою визначається продуктивність гравітаційного 

бетонозмішувача циклічної дії? 
8. На які умовні зони поділяють сушильний барабан при виконанні 

теплового розрахунку? 
9. За якою формулою визначається частота та обертання сушильного 

барабана? 
10. Які змішувачі застосовують для приготування асфальтобетонних 

сумішей? 
11. Які перфоратори застосовують для буріння горизонтальних шпурів у 

міцних і дуже міцних породах? 
12. За якою формулою визначається потужність привода станка ударно-

канатного буріння? 
13. Яким повинен бути кут захвату у конусних дробарок? 
14. За якою формулою визначається продуктивність валкових дробарок? 
15. При якій формі отворів просіюючої поверхні «живий переріз» грохота 

буде найбільшим? 
16. За якою формулою визначається ефективність грохочення вібраційних 

грохотів? 
17. За якою формулою визначається оптимальна кутова швидкість 

кулькового барабанного млина? 
18. За якою формулою визначається продуктивність бетонозмішувача 

безперервної дії з горизонтально розташованими лопатевими валами? 
19. Які транспортні засоби найбільш ефективні для транспортування 

бетонної суміші на будівельному об’єкті? 
20. Яке може бути значення температури нагріву мінеральних матеріалів 

у сушильному барабані? 
21. Для буріння яких порід застосовують долотчаті пластинчасті коронки 

КДП? 
22. За якою формулою визначається робота, що витрачається на 

дрібнення породи, відповідно до першого закону подрібнення? 
23. За якою формулою визначається частота обертання валків валкової 

дробарки? 
24. У яких дробарках може досягатись значення ступеня подрібнення 50? 
25. За якою формулою визначається продуктивність роторних дробарок? 
26. Для чого призначені барабанні млини? 
27. За якою формулою визначається продуктивність барабанних млинів? 
28. Яке значення має відношення довжини до ширини вібраційних 

грохотів? 
29. Який параметр є головним параметром бетонозмішувача безперервної 

дії? 
30. Яке значення кута нахилу сушильного барабана до горизонту? 
31. Який номінальний робочий тиск перфоратора? 
32. За якою формулою визначається потужність перфоратора? 
33. За якою формулою визначається потужність привода щокових 

дробарок? 
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34. Яким повинен бути кут захвату щокових дробарок? 
35. За якою формулою визначається оптимальна частота обертання 

ексцентрикового вала щокової дробарки? 
 

Запитання другого рівня складності 
1. Теоретичні основи дрібнення гірських порід. Поверхневі та об’ємні 

теорії. 
2. Кінематичні схеми грохотів, їх аналіз. 
3. Дробарки ударної дії, аналіз конструкції. 
4. Автобетонозмішувачі: призначення, конструктивні схеми. 
5. Класифікація машин для подрібнення кам’яних матеріалів. 
6. Визначення частоти обертання ексцентрикової втулки дробарки з 

пологим конусом. 
7. Основні конструктивні схеми об’ємних дозаторів. 
8. Визначення потужності привода асфальтобетонозмішувача циклічної 

дії. 
9. Дробарки ударної дії, аналіз конструкцій. 
10. Визначення продуктивності щокової дробарки. 
11. Визначення частоти і амплітуди коливань горизонтального 

віброгрохота. 
12. Технологічна схема бетонного заводу баштового типу, вибір 

основного обладнання. 
13. Буровий станок ударної дії. Визначення потужності привода. 
14. Конструктивні схеми дозаторів. 
15. Технологічна схема бетонозмішувальної установки. Вибір 

обладнання. 
16. Основи теплового розрахунку сушильного барабана. 
17. Поверхнева та об’ємна гіпотези дрібнення гірських порід. 
18. Визначення потужності привода щокових дробарок. 
19. Визначення частоти обертання гравітаційних бетонозмішувачів. 
20. Тепловий розрахунок сушильного барабана. 
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2017. – 268 с. 
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Відповідь на кожне запитання другого рівня складності (запитання з 11-го 

по 14-е, які передбачають надання вступником розгорнутої теоретичної 
відповіді) може бути оцінена балами від 0 до 20. 

 

Відповідь на запитання другого рівня складності оцінюють виходячи із 
наведених у таблиці характеристик відповіді. 
 

Кількість 
балів Характеристика відповіді 

16–20 Повна, наведена у логічно правильній послідовності відповідь, 
яка свідчить про всебічні, систематизовані та глибокі знання 
матеріалу навчальної дисципліни; демонструє здатність вступника 
вільно оперувати здобутими знаннями: диференціювати та 
інтегрувати їх, відтворювати та аналізувати отриману 
інформацію, робити обґрунтовані висновки та узагальнення, 
виявляти й відстоювати власну позицію, переконливо 
висловлювати думку та чітко формулювати відповідь. 
Як правило, таку оцінку отримує вступник, який відповів на 
запитання не менше ніж на 90 %.  
Відповідь оцінюють у 20 балів тільки за умови надання вичерпної 
відповіді на запитання. 

11–15 Досить повна, без суттєвих неточностей, наведена у логічно 
правильній послідовності відповідь, яка свідчить про ґрунтовні та 
систематизовані знання матеріалу навчальної дисципліни; 
демонструє здатність вступника впевнено оперувати здобутими 
знаннями: відтворювати та аналізувати отриману інформацію, 
пояснювати основні закономірності, робити висновки, чітко 
висловлювати думку та формулювати відповідь. 
Як правило, таку оцінку отримує вступник, який відповів на 
запитання на 70–90 %. 

6–10 Не зовсім повна, із неточностями та окремими незначними 
помилками, наведена в основному у правильній послідовності 
відповідь, яка свідчить про задовільні знання матеріалу 
навчальної дисципліни, демонструє здатність вступника 
відтворювати основний матеріал навчальної дисципліни 
відповідно до поставленого запитання.  
Як правило, таку оцінку отримує вступник, який відповів на 
запитання на 50–70 %. 

1–5 Фрагментарна, із суттєвими неточностями та принциповими 
помилками відповідь, яка свідчить про неповноту знань основного 
матеріалу навчальної дисципліни, демонструє наявність у 
вступника утруднень при відтворенні інформації відповідно до 
поставленого запитання.  
Як правило, таку оцінку отримує вступник, який відповів на 
запитання менше ніж на 50 %. 
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ДОДАТОК А 

ФОРМА БІЛЕТА ФАХОВОГО ІСПИТУ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ФАХОВИЙ ІСПИТ 
 

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» 
 

Освітньо-професійна програма ______________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
Ступінь магістра 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Приймальної       Голова фахової 
комісії        атестаційної комісії 
 

Білет № ___ 
 

Запитання І рівня складності 
 

Запитання та варіанти відповідей 
Позначення 
вступником 

вибраної 
відповіді 

1. Текст запитання 
а) варіант відповіді  
б) варіант відповіді  
в) варіант відповіді  

2. Текст запитання 
а) варіант відповіді  
б) варіант відповіді  
в) варіант відповіді  

3. Текст запитання 
а) варіант відповіді  
б) варіант відповіді  
в) варіант відповіді  

4. Текст запитання 
а) варіант відповіді  
б) варіант відповіді  
в) варіант відповіді  

5. Текст запитання 
а) варіант відповіді  
б) варіант відповіді  
в) варіант відповіді  
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6. Текст запитання 

а) варіант відповіді  
б) варіант відповіді  
в) варіант відповіді  

7. Текст запитання 
а) варіант відповіді  
б) варіант відповіді  
в) варіант відповіді  

8. Текст запитання 
а) варіант відповіді  
б) варіант відповіді  
в) варіант відповіді  

9. Текст запитання 
а) варіант відповіді  
б) варіант відповіді  
в) варіант відповіді  

10. Текст запитання 
а) варіант відповіді  
б) варіант відповіді  
в) варіант відповіді  

 
Запитання ІІ рівня складності 

 
11. Текст запитання  
 
12. Текст запитання 
 
13. Текст запитання 
 
14. Текст запитання 
 
 
 

Розглянуто та схвалено на засіданні Вченої Ради автомеханічного 
факультету 10 травня 2022 року, протокол № 9. 
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