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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Фаховий іспит для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра 
на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, 
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 ступе-
ня магістра за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» 
(спеціалізація 015.38 «Професійна освіта (транспорт)», освітньо-професійна 
програма «Професійна освіта (транспорт)») на основі ступеня (освітньо-
кваліфікаційного рівня) бакалавра (ступеня магістра, освітньо-кваліфі-
каційного рівня спеціаліста) розроблена фаховою атестаційною комісією на 
основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за 
спеціальністю 015 «Професійна освіта (спеціалізація 015.38 «Професійна 
освіта (транспорт)» у Національному транспортному університеті. 

Фаховий іспит проводиться у письмовій формі з використанням 
тестових технологій. 

Білет фахового іспиту містить 13 запитань двох рівнів складності з 
основних профілюючих дисциплін. 

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 13-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. 
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1. ДИСЦИПЛІНА «ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 
 
1. Педагогіка як навчальна дисципліна та галузь суспільної 

практики. Педагогіка як наука і як галузь суспільної практики. Об’єкт, 
предмет, функції і завдання педагогіки. Основні категорії педагогіки: 
виховання, навчання, освіта. Становлення і розвиток педагогіки. 
Міжпредметні зв’язки педагогіки. Система педагогічних наук. Науковий 
апарат та методи науково-педагогічних досліджень. Система освіти, її 
структура. Принципи побудови системи освіти. 

2. Педагогічний процес як система. Сутність і структура 
педагогічного процесу. Основні компоненти педагогічного процесу. 
Закономірності і принципи педагогічного процесу. Сутність і структура 
процесу навчання. Викладання і учіння. Основні функції процесу навчання. 
Роль викладача в навчальному процесі. Роль учня у процесі навчання. Процес 
засвоєння знань.  

3. Зміст освіти та характеристика її компонентів. Поняття «зміст 
освіти». Компоненти змісту освіти за І.Я. Лернером і В.С. Ледньовим. 
Наукові принципи побудови змісту професійної освіти. Вимоги до вибору 
змісту освіти. Державний стандарт освіти та його складові. Освітня 
(освітньо-професійна, освітньо-наукова чи освітньо-творча) програма. 
Механізм формування навчального плану спеціальності: нормативна частина 
змісту освіти, вибіркова частина змісту освіти. Навчальна програма та її 
структура.  

4. Принципи професійного навчання. Поняття «принцип навчання» у 
професійному навчанні. Сутність і шляхи реалізації загально-дидактичних 
принципів: принцип виховуючого навчання, принцип науковості, зв’язку 
навчання з життям, системності та систематичності, принцип доступності та 
інші. Специфічні принципи професійного навчання: професійної 
спрямованості, технологічної послідовності, моделювання професійної 
діяльності, професійної мобільності, принцип модульного професійного 
навчання. 

5. Методи професійного навчання. Визначення терміну «метод». 
Прийом як частина методу. Класифікація методів навчання за джерелом 
інформації: словесні, наочні, практичні та їх характеристика. Лекція як 
бінарна форма організації навчання та метод навчання. Робота з 
підручником. Наочні методи навчання: метод ілюстрацій, метод 
демонстрації. Практичні методи навчання: вправи, лабораторні, практичні, 
графічні і дослідні роботи. Інструктаж як провідний метод професійно-
практичної підготовки. Класифікація методів навчання: а) за особливостями 
навчально-пізнавальної діяльності; б) за особливостями викладання. 
Інтерактивні методи навчання. Вимоги до застосування методів навчання. 

6. Форми організації професійного навчання. Відмінності між 
поняттями «форми навчання (ФН)» і «форми організації навчання (ФОН)». 
Класифікація форм навчання: денна (стаціонарна), заочна, дистанційна, 
вечірня, екстернатна. Класифікація форм організації навчання у вищій школі, 
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їх розподіл на аудиторні та позааудиторні, усталені та новітні. Дидактичні 
особливості ФОН: лекція, семінар, лабораторна робота, консультація, залік, 
іспит. Урок як основна форма організації навчання у закладах середньої та 
професійної (професійно-технічної) освіти. Додаткові форми організації 
навчальної діяльності. Вимоги до застосування ФОН у системі професійної 
(професійно-технічної) освіти. 

7. Засоби професійного навчання. Сутність поняття «засіб навчання». 
Класифікація засобів навчання за суб’єктом діяльності, за функціями в 
навчальному процесі та ін. Матеріальні об’єкти. Друковані матеріали, 
навчальне обладнання, наочні посібники. Технічні засоби навчання: засоби 
зорової наочності (візуальні), засоби слухової наочності, засоби наочно-
слухові (аудіовізуальні). Комплексне методичне забезпечення навчання 
технічними засобами. Електронні  системи навчання. 

8. Діагностика і контроль професійного навчання. Визначення 
понять «діагностика», «контроль», «облік», «перевірка», «оцінка». Діагностика 
навчання, освітня діагностика і діагностика освітньої діяльності. Методи 
контролю навчальних досягнень здобувачів освіти (усний, письмовий, 
практичний, комп’ютерний, самоконтроль, взаємоконтроль). Форми 
організації контролю (індивідуальний, груповий, фронтальний). Система 
контролю у професійній (професійно-технічній) освіті: поточний, 
тематичний, проміжний, атестаційний, підсумковий контроль, державна 
атестація. Види контролю у вищій школі. Загальні вимоги до оцінки знань 
студентів.  

9. Виробничий і трудовий процеси. Визначення понять «виробниче 
навчання», «виробничий процес та його складові», «трудова діяльність», 
«трудовий процес». Типи трудових процесів. Класифікація трудових дій: за 
призначенням, за одиницями трудової діяльності. Залежність типів трудового 
процесу від можливості відокремлення окремих частин; можливості 
групування різновидів окремих операцій; повторюваності операцій у 
трудовому процесі. Три групи трудових процесів. 

10. Система виробничого навчання. Генеза систем виробничого 
навчання в історії педагогіки (предметна, операційна, операційно-предметна, 
моторно-тренувальна, операційно-комплексна). Методи, форми, засоби 
виробничого навчання. Методи виробничого навчання та їх класифікація. 
Організаційні форми виробничого навчання. Класифікація форм організації 
навчальної роботи. Форми організації праці майстрів виробничого навчання. 
Класифікація дидактичних засобів виробничого навчання. Планування 
виробничого навчання. Навчально-технологічна документація майстра 
виробничого навчання.  

11. Типи і структура занять виробничого навчання. Урок як основна 
форма організації навчання у закладах професійної (професійно-технічної) 
освіти. Типи уроків виробничого навчання та їх особливості. Структура 
уроків виробничого навчання. Дидактичні вимоги до занять. Класифікація 
уроків виробничого навчання за типами: вступний урок, урок з вивчення 
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трудових прийомів і операцій, урок з виконання комплексних робіт, 
контрольно-перевіряючий. Спеціальні форми уроків виробничого навчання. 

12. Виховний процес. Виховання як педагогічна категорія. Зміст 
педагогічного поняття «виховання» як суспільно-історичного явища. Теорія 
виховання як наукова і навчальна дисципліна. Сутність і структура процесу 
виховання. Основні напрями виховної роботи у закладі професійної 
(професійно-технічної) освіти. Мета, завдання та зміст виховання 
студентської молоді. Принципи виховання. Ефективність виховного процесу. 
Учасники виховного процесу. 

13. Педагогічне спілкування. Педагогічне спілкування: структура, 
функції, завдання, стилі. Процес обміну інформацією у педагогічній системі. 
Немовні компоненти педагогічного спілкування. Класифікація невербальних 
засобів спілкування. Форми та комунікативні якості педагогічного мовлення. 
Специфіка взаємодії в педагогічному спілкуванні. Оцінка знань у 
педагогічній взаємодії. Сприйняття в педагогічному спілкуванні. Конфлікт у 
професійній діяльності педагога. Поняття, природа, причини конфлікту. 
Види конфліктів. Структура та стадії розвитку конфлікту. Теорія та практика 
безконфліктного спілкування педагога. Методи подолання конфліктів 
педагогом у освітньому процесі. 

 
Орієнтовні запитання для фахового іспиту 

 

Запитання першого рівня складності 
 

1. У чому полягає суть педагогіки як науки? 
2. Розвиток особистості – це… 
3. У якому столітті педагогіка сформувалася як окрема наука? 
4. Яка галузь педагогіки вивчає проблеми навчання та виховання дітей 

з особливими потребами? 
5. Хто з великих педагогів заснував основи теорії навчання 

(дидактику)? 
6. Перші науково-педагогічні теорії зародились у рамках… 
7. До системи педагогічних наук належать… 
8. З яких розділів складається педагогіка як наука? 
9. До найважливіших педагогічних категорій належать… 
10. Освіта – це… 
11. Об’єктом дослідження педагогіки є… 
12. Предметом дослідження педагогіки є… 
13. До методів науково-педагогічних досліджень належать… 
14. Які методи науково-педагогічного дослідження належать до 

теоретичних? 
15. Які існують види педагогічного експерименту? 
16. Яке співвідношення існує між об’єктом та предметом дослідження? 
17. Які методи науково-педагогічного дослідження належать до 

емпіричних? 
18. Наукове припущення, яке перевіряється в ході дослідження, – це… 
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19. Метод рейтингу використовують з метою… 
20. Яким Законом України визначено рівні освіти? 
21. Система освіти – це… 
22. Який з принципів побудови системи освіти означає варіативність, 

безперервне оновлення системи освіти, її адаптацію до нових вимог 
наступного етапу розвитку суспільства? 

23. У чому полягає суть професійної освіти? 
24. Професійна (професійно-технічна) освіта забезпечує… 
25. Що є основним компонентом структури вищої освіти? 
26. На підставі положень яких міжнародних та вітчизняних документів 

відбувається модернізація вищої освіти в Україні? 
27. Зміст освіти визначається як… 
28. Що являє собою освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма? 
29. Психолого-педагогічна підготовка педагога професійного навчання 

передбачає вивчення… 
30. Інженерна складова у підготовці майбутніх педагогів професійного 

навчання зі спеціальності «Професійна освіта (транспорт)» передбачає 
вивчення… 

31. Що є ознаками педагогічного процесу як системи? 
32. Що забезпечує оціночно-результативний компонент процесу 

навчання? 
33. Що називають процесом навчання? 
34. Що є рушійною силою процесу навчання? 
35. Дотримання якого з дидактичних принципів сприяє планомірній 

організації та проектуванню процесу навчання? 
36. Якими є ключові вимоги до процесу навчання в ЗП(ПТ)О України? 
37. Освітні стандарти – це… 
38. Навчальний план – це документ, який визначає… 
39. Навчальна програма – це документ, що визначає… 
40. Які вимоги до змісту освіти ставить принцип науковості освіти? 
41. Що таке виховання? 
42. Від чого залежить ефективність виховного процесу? 
43. Які функції виконує теорія виховання? 
44. Які функції вихователя можна віднести до основних? 
45. Складовими виховного процесу є… 
46. Сферами здійснення виховного впливу є… 
47. До принципів виховання належать… 
48. Пріоритетними напрямами змісту виховного процесу є… 
49. Змістовна частина виховання включає в себе… 
50. Основні завдання національного виховання полягають у… 
51. Педагогічна діагностика – це система визначення успішності / 

неуспішності дидактичного процесу, яка охоплює… 
52. Що являє собою контроль як педагогічне явище? 
53. Які функції виконує контроль успішності навчання? 
54. Що означає контроль за здійсненням процесу навчання? 
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55. Чим визначається зміст контролю знань? 
56. Основними критеріями оцінювання є… 
57. Що є основними причинами відставання студентів у навчанні? 
58. До методів контролю навчальної діяльності належать… 
59. Метод усного контролю передбачає… 
60. Що означає термін «оцінка»? 
61. Педагогічне спілкування – це… 
62. Які функції включає в себе педагогічне спілкування? 
63. Об’єктом педагогічного спілкування є… 
64. Засобами педагогічного спілкування є… 
65. Комунікативний аспект педагогічного спілкування включає… 
66. Функціональними аспектами педагогічного спілкування є… 
67. До засобів невербальної комунікації належать… 
68. Які розрізняють стилі педагогічного спілкування? 
69. Стиль співпраці у педагогічній діяльності передбачає… 
70. Причиною конфліктів у педагогічному середовищі є… 
71. Педагогіка є наукою про…  
72. Хто з відомих учених вперше виділив педагогіку як науку? 
73. Які науки входять до системи педагогічних наук? 
74. Дидактика – це… 
75. Актуальними завданнями сучасної дидактики є… 
76. Основними компонентами процесу навчання є… 
77. Які законодавчі документи визначають структуру освіти? 
78. В історії розвитку освіти найпоширенішою системою організації 

освітнього процесу є… 
79. Структура діяльності викладача пов’язана з… 
80. Які процеси належать до структури діяльності студента? 
81. Форма організації навчання – це… 
82. Формами організації процесу навчання у вищій школі є… 
83. До наочних методів навчання належать… 
84. Які основні вимоги до організації процесу навчання? 
85. Навчання як процес виконує такі функції… 
86. Основними принципами навчання є… 
87. Які види занять розрізняють у процесі професійного навчання? 
88. Виробниче навчання поділяється на… 
89. Основними функціями лекції є… 
90. Які види лекції використовують у навчальному процесі вищої 

школи? 
91. Семінар як вид навчального заняття студентів закладів вищої освіти 

передбачає… 
92. Функціями семінарських занять є… 
93. Які існують види семінарських занять? 
94. Формами проведення практичних занять є… 
95. Лабораторне заняття – це форма здійснення навчального процесу, 

за якої… 
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96. Самостійна робота студентів включає… 
97. Метою навчальної практики є… 
98. Метою виробничої практики є… 
99. До основних видів педагогічних технологій у вищій школі  

належать… 
100. Які функції виконують дидактичні тести? 
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6. Педагогічна книга майстра виробничого навчання : [навч.-метод. 
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13. Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / – К. : Кондор, 2011. – 628 с. 
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2. ДИСЦИПЛІНА «ОСНОВИ РОЗВИТКУ, РОЗРАХУНКУ І 
КОНСТРУЮВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ МАШИН»  

 
1. Історична довідка. Історія створення автомобіля. Розвиток 

вітчизняного та зарубіжного автомобілебудування. Роль вітчизняних учених 
у становленні та розвитку науки про автомобіль. 

2. Рухомий склад автомобільного транспорту. Рухомий склад 
автомобільного транспорту. Класифікація рухомого складу автомобільного 
транспорту. Система означення (індексації) рухомого складу в Україні та у 
зарубіжжі. Технічна характеристика автомобіля, її параметри. 

3. Загальна будова автомобіля. Основні частини автомобіля, їх 
призначення. Схеми компонування вантажних і легкових автомобілів та 
автобусів. 

4. Двигун автомобіля. Призначення двигуна. Принцип дії двигуна 
внутрішнього згорання (ДВЗ). Основні деталі, із яких складається 
одноциліндровий поршневий двигун внутрішнього згорання. Поняття про 
горючу і робочу суміш. 

Основні геометричні параметри поршневих двигунів. Поняття про такт 
і цикл. Робочий процес чотиритактного та двотактного двигуна. Індикаторна 
діаграма чотиритактного ДВЗ. 

Сили, які діють у кривошипно-шатунному механізмі. Утворення 
крутного моменту у поршневому двигуні внутрішнього згорання. 

Типи автомобільних ДВЗ у залежності від виду використовуваного 
палива, принципу утворення горючої суміші, займання робочої суміші, 
конструкції. Особливості конструкції та робочого процесу роторних 
(газотурбінного та роторно-поршневого) двигунів.  

Загальна будова (механізми та системи) автомобільного поршневого 
ДВЗ. 

Кривошипно-шатунний механізм: призначення, принцип дії, загальна 
будова, можливі схеми компонування, робочий процес, основи конструкції 
основних деталей. 

Механізм газорозподілу: призначення, принцип дії, загальна будова, 
можливі схеми компонування, робочий процес, основи конструкції основних 
деталей. Фази газорозподілу. Привод механізму газорозподілу. 

Система мащення автомобільного двигуна: призначення, принцип дії. 
Способи мащення різних деталей. Принципова схема та робочий процес 
системи мащення. Основні функціональні елементи. Вентиляція картера. 
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Система охолодження автомобільного двигуна. Призначення. 

Необхідність підтримання оптимального температурного режиму двигуна. 
Типи систем охолодження. Принцип дії, принципова схема, робочий процес 
рідинної та повітряної систем охолодження. Основні функціональні елементи 
систем охолодження. Засоби для підтримання оптимального температурного 
режиму двигуна. Переваги та недоліки систем охолодження різних типів. 

Система живлення автомобільного двигуна. Призначення. 
Оцінка складу горючої суміші, її характерні склади. Межі займання 

горючої суміші. 
Утворення горючої суміші у карбюраторному двигуні. Палива для 

карбюраторних двигунів. Принцип дії, принципова схема та робочий процес 
системи живлення карбюраторного двигуна. Основні функціональні 
елементи системи живлення карбюраторного двигуна. Принцип дії та будова 
та найпростішого карбюратора. Режими роботи автомобільного двигуна, 
вимоги до горючої суміші у кожному з цих режимів. Пристрої карбюратора. 

Утворення горючої суміші у дизелі. Палива для дизелів. Принцип дії, 
принципова схема та робочий процес системи живлення чотиритактного 
дизеля. Функціональні елементи системи живлення дизеля. Наддування 
повітря. 

Утворення горючої суміші у двигунах із впорскуванням легкого 
палива. Принцип дії, принципові схеми та робочий процес систем 
центрального та розподіленого впорскування легкого палива. Функціональні 
елементи систем живлення із впорскуванням легкого палива. Переваги та 
недоліки систем живлення із впорскуванням легкого палива порівняно з 
карбюраторними. 

Газобалонні автомобілі. Газоподібні палива для автомобільних 
двигунів. Принцип дії, принципові схеми та робочий процес систем 
живлення двигунів газобалонних автомобілів. Функціональні елементи 
систем живлення газобалонних автомобілів. Переваги застосування 
газоподібних палив для автомобільних двигунів. 

Принцип дії, принципові схеми та робочий процес систем живлення 
бензогазового двигуна та газодизеля, основні функціональні елементи цих 
систем. 

Призначення системи запалювання. Принцип дії, принципова схема та 
робочий процес контактної системи запалювання. Випередження 
запалювання, необхідність регулювання моменту запалювання. Основні 
функціональні елементи контактної системи запалювання. Принципові схеми 
контактно-транзисторної та безконтактної систем запалювання. 

Перспективи застосування на автомобілях двигунів різних типів. 
Вихідні характеристики автомобільного двигуна. Швидкісна зовнішня 

характеристика двигуна. 
5. Трансмісія автомобіля. Призначення трансмісії. Типи трансмісій. 

Загальна схема механічної ступінчастої трансмісії автомобіля з двигуном 
внутрішнього згорання, її обґрунтування. Передаточне відношення 
трансмісії. Коефіцієнт корисної дії трансмісії. 
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Призначення зчеплення автомобіля. Типи зчеплень. Принцип дії, 

основи конструкції та робочий процес фрикційного зчеплення. Привод 
зчеплення: призначення, принцип дії, основи конструкції та робочий процес 
механічного і гідромеханічного приводів зчеплення. Підсилювач привода 
зчеплення.  

Призначення коробки передач. Типи коробок передач, які 
встановлюють на сучасні автомобілі. Принцип дії, основи конструкції та 
робочий процес механічної ступінчастої три- та двовальної коробки передач. 
Принцип дії та основи конструкції подільника і демультиплікатора. Привод 
переключання передач: призначення, принцип дії, основи конструкції, 
робочий процес. Гідромеханічні коробки передач: принцип дії, основи 
конструкції.  

Призначення карданної передачі, принцип її дії та основні елементи. 
Типи карданних шарнірів Основи конструкції та робочий процес карданної 
передачі з асинхронними карданними шарнірами. 

Призначення головної передачі. Типи головних передач. Принцип дії, 
основи конструкції та робочий процес одинарної та подвійної центральної 
головної передачі, рознесеної головної передачі.  

Призначення диференціала. Класифікація диференціалів. Принцип дії, 
основи конструкції та робочий процес конічного симетричного 
диференціала. Особливості роботи міжколісного симетричного диференціала 
в різних режимах руху автомобіля. Блокування диференціала. Принцип дії, 
основи конструкції та робочий процес диференціалів підвищеного тертя. 

Призначення привода ведучих коліс, типи приводів. Принцип дії, 
основи конструкції та робочий процес привода ведучих коліс за допомогою 
півосей. Колісні передачі: типи, принцип дії, основи конструкції та робочий 
процес. 

Схеми трансмісій автомобілів з різними колісними формулами. 
Призначення роздавальних коробок, їх типи, принцип дії, основи 

конструкції та робочий процес. 
Особливості конструкції привода ведучих керованих коліс.  
6. Ходова система. Призначення ходової системи, її функціональні 

елементи.  
Призначення несучої системи автомобіля. Типи несучих систем. 

Основи конструкції несучих систем різних типів. 
Призначення мостів автомобіля, їх класифікація. Основи конструкції 

мостів різних типів. Кути встановлення коліс. 
Призначення автомобільних коліс, основні функціональні елементи 

(жорстка та еластична частини) автомобільного колеса. Основи конструкції 
власне колеса. Пневматична шина: основи конструкції, основні типи, розміри 
та маркування. 

Призначення підвіски. Призначення та принцип дії функціональних 
елементів підвіски (напрямного пристрою, пружного елемента, демпферного 
пристрою). Основи конструкції та робочий процес підвісок з пружними 
елементами різних типів. Основи конструкції напрямних пристроїв залежної 
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та незалежної підвіски. Основи конструкції та робочий процес гідравлічного 
телескопічного амортизатора. особливості конструкції та робочого процесу 
газонаповнених амортизаторів. Стабілізатори поперечної стійкості, їх 
призначення, принцип дії, основи конструкції та робочий процес. 

7. Рульове керування. Призначення рульового керування, його 
загальна схема, функціональні елементи. Основні технічні параметри 
рульового керування. Принцип дії, основи конструкції та робочий процес 
рульових механізмів і приводів різних типів. Підсилювач рульового 
керування, його принцип дії, основні функціональні елементи, можливі 
компонувальні схеми, основи конструкції та робочий процес 
гідропідсилювачів, виконаних за різними компонувальними схемами. 

8. Гальмівні системи. Призначення гальмівних систем. Види 
гальмівних систем, якими має бути обладнаний сучасний автомобіль. 
Оціночні показники ефективності робочої та стоянкової гальмівних систем. 
Функціональні елементи гальмівних систем. 

Призначення гальмівних механізмів. Типи гальмівних механізмів. 
Принцип дії, основи конструкції та робочий процес барабанного колодкового 
і дискового гальмівних механізмів. 

Призначення гальмівного привода. Типи приводів. Принцип дії, схеми 
та робочий процес механічного, гідравлічного, пневматичного та 
комбінованого гальмівних приводів, їх основні функціональні елементи. 

Регулюючі пристрої у гальмівних механізмах та гальмівних приводах. 
Антиблокувальні системи (АБС): принцип дії, принципова схема, робочий 
процес. 

9. Експлуатаційні властивості автомобіля. Умови експлуатації 
автомобіля та їх класифікація. Визначення поняття «експлуатаційні 
властивості автомобіля». Основні експлуатаційні властивості та способи їх 
визначення. 

10. 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 властивостей. 

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. 
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Сили опору руху автомобіля. Потужність сил опору. 
Сили 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 
експериментального 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. 

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 фактору обтічності). 

11. Гальмівні властивості. Гальмівні властивості та методи 
визначення їх показників. Роль міжнародних правил у нормуванні гальмівних 
властивостей. 
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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. 

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. 

12. Паливна економічність. Визначення поняття «паливно-економічні 
властивості автомобіля». Оціночні показники та характеристики паливної 
економічності. Норми витрати палива. Паливна характеристика усталеного 
руху. Розрахункові методи визначення показників паливної економічності 
автомобіля. Навантажувальна характеристика двигуна. Рівняння витрати 
палива. Методика побудови паливної характеристики усталеного руху за 
допомогою рівняння витрати палива. Наближений метод визначення питомих 
витрат палива. Алгоритм розрахунку паливної економічності автомобіля. 
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Паливна економічність газобалонних автомобілів. Вплив 

конструктивних та експлуатаційних факторів на паливну економічність. 
Експериментальні методи визначення показників паливної 

економічності. 
13. 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 
підвищення тягово-швидкісних і паливно-економічних властивостей 
автомобілів з ГМП. 

14. 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. 

15. 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 
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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 фактору 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 
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. 
16. Маневреність. Визначення поняття «маневреність». Оціночні 

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

17. 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.  

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. 
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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. 
18. Прохідність. Визначення поняття «прохідність автомобіля». 

Оціночні показники прохідності.  
Роль підвищення прохідності автомобіля у вирішенні транспортних 

проблем. Вплив прохідності на безпеку руху. 
Характеристики дорожніх покриттів, ґрунтової поверхні та снігової 

цілини. 
Класифікація автомобілів за прохідністю. Показники профільної та 

опорної прохідності. Конструктивні засоби, що забезпечують підвищення 
прохідності автомобіля: тип й конструктивні особливості колісного рушія, 
трансмісії, підвіски. 

Експериментальне визначення показників прохідності. 
19. Вимоги до конструкції автомобілів. Вимоги, які висуваються до 

конструкції автомобіля виходячи з умов його експлуатації. Основні 
параметри конструкції автомобіля (габарити, маса та сила тяжіння, осьові 
навантаження). Вплив схеми компонування автомобіля на габарити та осьові 
навантаження. 

20. 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. 

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. 
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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. 
21. 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. 
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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. 

22. 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: 
рульового колеса, рульового валу, 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. 
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23. 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 другого рівня складності 
 

1. Проаналізуйте взаємні переваги та недоліки існуючих схем 
загального компонування вантажних автомобілів, наведіть відповідні 
рисунки.  

2. Поясніть виникнення сили тяги автомобільного колеса, 
проілюструйте пояснення схемою сил і моментів для жорсткого колеса. 

3. Поясніть основну причину опору коченню колеса з еластичним 
елементом по поверхні, яка не деформується, проілюструйте пояснення 
схемою сил, що діють на колесо. 

4. Поясніть фізичний зміст рівняння тягового балансу автомобіля, 
проілюструйте пояснення схемою сил, які діють на автомобіль під час 
прискореного руху на підйом. 

5. Поясніть фізичний зміст динамічного фактору та динамічної 
характеристики автомобіля, наведіть загальний вигляд динамічної 
характеристики та алгоритм розрахунків, необхідних для її побудови.  

6. Поясніть фізичний зміст процесу гальмування. Наведіть схему сил, 
що діють на автомобіль під час гальмування при русі на підйом, та рівняння 
їх балансу. 

7. Назвіть показники гальмівної динаміки автомобіля. Наведіть та 
поясніть діаграму гальмування. 
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8. Назвіть оціночні показники паливної економічності автомобіля, 

Наведіть загальний вигляд паливної характеристики усталеного руху та 
алгоритм побудови її розрахунковим шляхом. 

9. Наведіть та поясніть схему повороту автомобіля з передніми 
веденими керованими колесами, жорсткими у бічному напрямі.  

10. Поясніть фізичний зміст бічного відведення автомобільного колеса 
та поняття повороткості автомобіля. Назвіть види повороткості, накресліть та 
поясніть схему повороту автомобіля з недостатньою повороткістю. 

11. За допомогою яких показників оцінюють стійкість автомобіля? 
Виведіть вираз для критичної швидкості з умови ковзання при русі 
автомобіля по криволінійній траєкторії, проілюструйте виведення 
відповідною схемою сил. 

12. За допомогою яких показників оцінюють прохідність автомобіля? 
Схематично проілюструйте показники профільної прохідності. 

13. Поясніть необхідність зчеплення у трансмісії автомобіля з двигуном 
внутрішнього згорання, наведіть класифікацію зчеплень за основними 
ознаками. Наведіть схему та опишіть робочий процес однодискового 
фрикційного зчеплення. 

14. Поясніть необхідність коробки передач у трансмісії автомобіля з 
двигуном внутрішнього згорання, наведіть класифікацію коробок передач за 
основними ознаками. Наведіть схему та опишіть робочий процес тривальної 
п’ятиступінчастої коробки передач. 

15. Поясніть необхідність карданної передачі у трансмісії автомобіля, 
наведіть класифікацію карданних передач за основними ознаками. Наведіть 
схему плоскої тришарнірної карданної передачі з асинхронними шарнірами, 
опишіть особливості її робочого процесу.  

16. Поясніть необхідність головної передачі у трансмісії автомобіля з 
двигуном внутрішнього згорання, наведіть класифікацію головних передач за 
основними ознаками. Наведіть одну з можливих схем подвійної центральної 
головної передачі та опишіть робочий процес передачі, схема якої наведена. 

17. Поясніть необхідність диференціала у трансмісії автомобіля, 
наведіть класифікацію диференціалів за основними ознаками. Наведіть схему 
симетричного конічного диференціала та опишіть його робочий процес.  

18. Поясніть призначення привода ведучих коліс, наведіть 
класифікацію приводів. Наведіть схеми привода ведучих коліс за допомогою 
півосей різних типів, поясніть різницю між характером навантаження півосей 
різних типів. 

19. Поясніть призначення підвіски, наведіть класифікацію підвісок за 
основними ознаками. Накресліть та поясніть бажану характеристику 
пружних властивостей підвіски. 

20. Поясніть призначення мостів автомобіля, наведіть класифікацію 
мостів. Опишіть основи конструкції веденого керованого моста при залежній 
та незалежній підвісці, поясніть необхідність встановлення коліс автомобіля 
з розвалом та сходженням, навівши відповідні схеми. 
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21. Поясніть призначення автомобільних шин, опишіть основи 

конструкції шини. Назвіть основні розміри шини. Відповідь проілюструйте 
поперечним розрізом шини. 

22. Поясніть призначення пружного елемента підвіски, назвіть основні 
типи пружних елементів. Поясніть, як можна наблизити характеристику 
пружних властивостей підвіски з металевим пружним елементом до бажаної. 
Наведіть схему будь-якої підвіски з металевим пружним елементом та 
наближеною до бажаної характеристикою пружних властивостей. 

23. Поясніть призначення напрямного пристрою підвіски, назвіть типи 
напрямних пристроїв. Наведіть схеми залежної та незалежної підвісок, 
поясніть особливості їх конструкції та особливості переміщення коліс 
відносно несучої системи. 

24. Наведіть алгоритм визначення параметрів рульової трапеції, 
поясніть, як перевірити правильність вибору цих параметрів. Відповідь 
проілюструйте схемою рульової трапеції. 

25. Поясніть призначення гальмівного механізму, наведіть 
класифікацію гальмівних механізмів. Наведіть схему будь-якого барабанного 
колодкового гальмівного механізму та опишіть його робочий процес.  

26. Поясніть призначення гальмівного привода, наведіть класифікацію 
гальмівних приводів. Наведіть схему гідравлічного гальмівного привода, 
опишіть його робочий процес.  
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3. ДИСЦИПЛІНА «МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА МАТЕРІАЛИ В 
МАШИНОБУДУВАННІ» 

 
1. Роль вітчизняних вчених у розвитку науки матеріалознавства. 

Метали. Класифікація і кристалічна будова металів. Види кристалічних 
ґраток.  

2. Поліморфізм. Методи вивчення будови металів. Визначення 
основних груп властивостей. Характеристика механічних властивостей: 
міцності, твердості, пластичності, в’язкості.  

3. Термодинаміка та механізм кристалізації. Зерниста будова металів та 
сплавів. Бальність зерен. Пружна та пластична деформація. Явище наклепу та 
вплив наклепу на механічні властивості металів. Рекристалізація. Вплив 
рекристалізації на будову та властивості металу. Рекристалізаційний відпал. 
Холодна та гаряча деформації.  

4. Залізо та його властивості. Діаграма стану залізо-цементит, 
компоненти, фази та структурні складові системи. Евтектоїдне та евтектичне 
перетворення. Визначення сталей за структурою в рівноважному стані. 
Вуглецеві сталі. Класифікація залізовуглецевих сталей. Їх маркування та 
призначення. 

5. Поняття про сталі. Вплив вмісту вуглецю на будову та властивості 
сталі. Вплив постійних домішок на будову та властивості сталі.  

6. Класифікація сталей за хімічним складом, призначенням, якістю, 
способом виробництва та структури.  

7. Загальні відомості про вуглецеві сталі. Конструкційні вуглецеві 
сталі, їх класифікація, будова, властивості, маркування, застосування. 

8. Білі чавуни. Визначення. Класифікація білих чавунів за структурою в 
рівноважному стані. Сірі чавуни. Визначення. Процес графітизації. 
Структура чавуну за металевою основою та формою графіту. Класифікація, 
маркування, спосіб одержання та призначення сірих звичайних, ковких та 
високоміцних чавунів. 

9. Теорія термічної обробки. Основні види термічної обробки: відпал, 
нормалізація, гартування, відпускання. Визначення відповідної температури, 
тривалості нагрівання, охолоджуючого середовища для кожного з видів 
термічної обробки. Термомеханічна обробка. Поверхневе гартування. 
Основні положення, структура, призначення.  
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10. Хіміко-термічна обробка. Загальна характеристика процесів хіміко-

термічної обробки сталі: дисоціації, абсорбції, дифузії. Види хіміко-термічної 
обробки: цементація, азотування, нітроцементація. Цементація. Сталі для 
цементації. Термічна обробка цементованих сталей та властивості 
цементованих сталей. Види та мета дифузійної металізації: алітування, 
хромування, нікелювання, цинкування. Цинкування, його виконання та 
призначення.  

11. Леговані сталі. Використання літеро-цифрової системи для марку-
вання. Вплив легуючих елементів на поліморфізм заліза. Розподіл легуючих 
елементів в сталі. Класифікація та маркування конструкційних легованих 
сталей (ті, що підлягають цементації, та поліпшувані). Ресорно-пружинні та 
шарикопідшипникові сталі.  

12. Інструментальні сталі, їх маркування. Сталі для різального 
інструменту: вуглецеві сталі, низьколеговані сталі, швидкорізальні сталі. 
Штампові сталі для холодної та гарячої обробки металів тиском. Сталі та 
сплави з особливими властивостями. Нержавіючі сталі та сплави. Жаростійкі 
та жароміцні сталі та сплави. Зносостійка високо марганцева сталь. 

13. Титан та сплави на його основі. Кольорові метали та сплави. 
Алюміній та сплави на його основі. Характеристика алюмінію. Класифікація 
алюмінієвих сплавів: алюмінієві сплави, що деформуються, ливарні 
алюмінієві сплави. Їх маркування, термічна обробка та призначення. Мідь та 
сплави на основі міді. Властивості та застосування міді. Класифікація сплавів 
на основі міді: латуней, бронз. Їх маркування, властивості та призначення. 

14. Підшипникові сплави та припої. Антифрикційні (підшипникові) 
легкоплавкі сталі. Вимоги до антифрикційних сплавів. Олов’яні та свинцеві 
бабіти. Порошкова металургія. Переваги та недоліки порошкових матеріалів. 
Засоби одержання металевих порошків та виробів з них. Антифрикційні 
порошкові матеріали, конструкційні порошкові вироби. Тверді сплави. 

15. Неметалеві матеріали. Пластмаси. Класифікація полімерів. 
Особливості полімерних матеріалів. Склад, класифікація та властивості 
пластмас. Термопластичні та термореактивні пластмаси. Економічна 
ефективність застосування пластмас.  

16. Композиційні матеріали. Основні компоненти композиційних 
матеріалів. Класифікація композиційних матеріалів за матрицею та 
зміцнювачем. Основні групи композиційних матеріалів (карбо-, боро-, та 
органоволокніти і метали, армовані волокнами). 

 
Орієнтовні запитання для фахового іспиту 

 
Запитання другого рівня складності 

1. Поняття про сплави. Елементи, які входять до сплаву. 
2. Будова сплавів. Характеристика фазового та структурного складу 

сплавів. 
3. Метали. Атомно-кристалічна будова металів. 
4. Будова реальних кристалів. Дефекти кристалічних ґраток. 
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5. Поліморфні перетворення в металах. 
6. Кристалізація металів і сплавів. 
7. Будова металевого зливка. 
8. Механічні властивості сталей та методи їх визначення. 
9. Діаграма стану системи Fе–FезС. Загальна характеристика діаграми. 
10. Фази у сплавах системи залізо–вуглець. 
11. Характеристика структур сталей та чавунів. 
12. Класифікація та маркування сталей. 
13. Вуглець та постійні домішки в сталі. 
14. Чавуни, їх характеристика та маркування. 
15. Властивості та використання чавунів. 
16. Види термічної обробки сталі та їх характеристика. 
17. Відпал. Види та призначення відпалу. Нормалізація. 
18. Гартування. Способи гартування. 
19. Відпуск сталі. Види та призначення відпуску. 
20. Загартовуваність та прогартовуваність сталі. 
21. Термомеханічна обробка сталі.   
22. Види хіміко-термічної обробки сталі. 
23. Леговані сталі. Класифікація легованих сталей. 
24. Алюміній та його сплави.  
25. Мідь та її сплави. Класифікація та маркування мідних сплавів. 
26. Антифрикційні метали та сплави, їх використання в техніці. 
27. Титан та його сплави, їх використання в техніці. 
28. Термомеханічне та пластичне зміцнення металів. 
29. Матеріали та вироби з порошків. 
30. Неметалеві матеріали. Класифікація та використання. 
31. Композиційні матеріали, їх класифікація та використання. 

 
Список рекомендованої літератури 

 

1. Дмитриченко М.Ф. Основи матеріалознавства / М.Ф. Дмитриченко, 
В.М. Ткачук, О.В. Мельник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. техн. 
спец. [Текст] / – К. : НТУ, 2008. – 176 с. 

2. Пахолюк А.П. Основи матеріалознавства і конструкційні матеріа-
ли : посібник [Текст] / А.П. Пахолюк, О.А. Пахолюк. – Львів : Світ, 2005. – 
172 с. 

3. Крижний Г.К. Класифікація та маркування конструкційних металів 
і сплавів : навчальний посібник [Текст] / Г.К. Крижний, Л.І. Лупань. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 2005. – 84 с. 

4. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів [Текст] / 
Хільчевський В.В., Кондратюк С.В., Степаненко В.О., Лопатько К.Г. – К. : 
Либідь, 2002. – 321 с. 

5. Металознавство : підручник / О.М. Бялік, В.С. Черненко, В.М. Пи-
саренко, Ю.М. Москаленко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ІВЦ 
«Політехніка», 2008. – 384 с.  



28 
 
6. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство : підруч-

ник [Текст] / В.В. Попович, А.І. Кондир, Е.І. Плешаков та ін. – Львів : Світ, 
2006. – 624 с. 

7. Матеріалознавство : підручник [Текст] / Дяченко С.С., Дощеч-
кіна І.В., Мовлян А.О., Плешаков E.I. ; за ред. проф. С.С. Дяченко. – Харків : 
ХНАДУ, 2007. – 440 с.  

8. Матеріалознавство [Текст] / Криль Я.А., Криль Г.В., Флюнт О.Р. та 
ін. – Львів : Новий Світ-2000, 2009. – 302 с. 

 
 

4.  ДИСЦИПЛІНА «ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ» 
 
1. Вплив якості паливно-мастильних матеріалів (ПММ) на 

технічну експлуатацію автомобілів, дорожньо-будівельної техніки, 
техніко-економічні показники роботи підприємств. Охорона 
навколишнього середовища. Світові запаси паливно-енергетичних ресурсів. 
Завдання наукових напрямів хімотології. Нафта – основне сировинне 
джерело одержання ПММ та основні методи одержання ПММ з нафти та 
нафтопродуктів. Вплив хімічного складу нафти та нафтопродуктів на 
показники якості ПММ. 

2. Альтернативні палива, синтетичні оливи. Альтернативні палива, 
синтетичні оливи, їх роль і місце в паливно-енергетичному балансі 
автомобільного транспорту і дорожньо-будівельної техніки, сировинні 
джерела їх одержання. Екологічні властивості сировини для одержання 
альтернативних палив і синтетичних олив та товарних продуктів. 

3. Бензини. Товарні бензини (методи одержання, склад). Вимоги до 
бензинів. Основні експлуатаційні показники якості, їх вплив на роботу, 
зношування двигуна, витрати ПММ, вплив на оточуюче середовище: 

теплота згорання палив, поняття «умовне паливо»; 
властивості бензину, що впливають на прокачування, сумішоутворення 

та повноту згорання бензину, пуск і роботу двигуна: густина, випаровування, 
вміст механічних домішок та води; 

згорання палива (нормальне та детонаційне); детонація, її ознаки та 
фактори, що впливають на процес згорання палива; антидетонаційні 
властивості палива; методи підвищення октанового числа палива; 

властивості бензинів, що впливають на утворення відкладень в двигуні 
та корозію: хімічна стабільність, вміст асфальто-смолистих речовин, сірки, 
органічних кислот, тощо; розжарювальне запалювання, методи його 
попередження та ліквідації; 

умови зберігання бензинів та методи зменшення втрат палив під час 
зберігання, транспортування, заправки автомобілів, з баку автомобіля; 

асортимент бензинів, основи раціонального використання бензинів; 
визначення кондиційності бензинів в умовах експлуатації, можливості 
виправлення якості і використання некондиційного бензину; 
взаємозамінність і можливості змішування бензинів; 
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використання нетрадиційних добавок з метою економії бензину, 

полегшення пуску і зменшення зношування двигуна; 
екологічні властивості бензинів та продуктів їх згорання. 
4. Дизельні палива. Товарні дизельні палива (методи одержання, 

склад). Вимоги щодо них. Основні експлуатаційні показники якості, їх вплив 
на роботу, зношування двигуна, витрати ПММ, на оточуюче середовище; 

властивості дизельного палива, що впливають на його прокачування: 
в’язкість, низькотемпературні властивості, вміст механічних домішок та 
води; 

випаровування і згорання палива: фракційний склад, самозаймання 
палива, полегшення пуску дизеля при низьких температурах оточуючого 
середовища; 

показники, що характеризують схильність дизельних палив до 
корозійності та утворення відкладень; 

асортимент дизельних палив, їх раціональне використання; 
економія дизельних палив; можливості розширення сировинних 

ресурсів і використання добавок до дизельних палив; 
визначення сезонності і кондиційності дизельних палив в умовах 

експлуатації; можливість виправлення якості некондиційних дизельних 
палив та їх використання; 

використання альтернативних палив; 
екологічні властивості дизельних палив та продуктів їх згорання. 
5. Альтернативні палива. 
5.1. Газові вуглеводневі палива 
Сировинна база для одержання газових вуглеводневих палив. 
Вимоги до газових вуглеводневих палив. 
Основні експлуатаційні показники якості газових вуглеводневих палив, 

їх вплив на роботу і зношування двигуна, витрати ПММ, на оточуюче 
середовище: 

теплота згорання; 
температура кипіння та критична температура; 
корозійність; 
антидетонаційні властивості, токсичність та вибухонебезпечність палив 

та продуктів їх згорання. 
Особливості використання та економічності показників роботи 

двигунів на газовому та вуглеводневому паливі. Економічна і технічна 
доцільність переведення бензинових двигунів на газове вуглеводневе паливо. 

Асортимент газових вуглеводневих палив, особливості їх вживання. 
Перспектива використання газових вуглеводневих палив на автомобільному 
транспорті, дорожньо-будівельній техніці (як самостійного палива, як 
добавок до бензину тощо). 

5.2. Спирти та інші палива 
Сировинна база для одержання інших альтернативних палив. 
Експлуатаційні показники якості етанолу, метанолу, ефірів, водню, 

біогазу, тощо. Екологічні властивості альтернативних палив. 
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Використання альтернативних палив як добавок до мінеральних палив. 
6. Мастильні матеріали. Призначення і види мастильних матеріалів. 

Тертя, види тертя і зношування. Якість мастильних матеріалів, що забезпечує 
граничне і рідинне мащення. 

6.1 Моторні оливи 
Методи одержання моторних олив, «товарні» оливи. 
Вимоги до моторних олив. Фактори, що підвищують ефективність 

роботи оливних систем, зменшують витрати ПММ. 
Основні експлуатаційні показники якості моторних олив, їх вплив на 

роботу, зношування двигуна, витрати ПММ, на оточуюче середовище; 
в’язкість і в’язкісно-температурні властивості, загущені оливи; 
властивості олив, що забезпечують протизадирні та протизношувальні 

властивості: корозійність, хімічна стабільність, наявність води та механічних 
домішок; причина підвищеного зношування двигунів автомобілів та іншої 
техніки, працюючих на змінних режимах, у порівнянні зі зношуванням 
двигунів, працюючих на сталих режимах; 

присадки до олив, «сумісність присадок»; 
зміна якості оливи при роботі двигунів («спрацювання» олив); причини 

і терміни заміни олив; промивка оливної системи; 
економія олив, захист деталей двигуна від підвищеного зношування; 

доцільність введення спеціальних добавок та присадок до оливи під час 
експлуатації. 

Класифікація і асортимент вітчизняних моторних олив, їх 
використання. Можливість взаємозамінності і змішування олив. 

Міжнародна і європейська класифікація моторних олив, їх 
використання. 

Синтетичні оливи, їх типи та основні експлуатаційні і екологічні 
властивості. 

6.2. Трансмісійні оливи 
Особливості роботи олив в агрегатах трансмісій. Вимоги до 

трансмісійних олив. 
Основні експлуатаційні показники якості трансмісійних олив: 

в’язкісно-температурні і низькотемпературні, протизадирні і 
протиспрацьовувальні, антиокислювальні тощо. Присадки до трансмісійних 
олив. Загущені трансмісійні оливи. 

Класифікація і асортимент вітчизняних трансмісійних олив, їх 
використання. 

Особливості роботи олив в автоматичних коробках передач. 
Оливи для гідромеханічних передач, їх марки і використання. 
Міжнародна класифікація трансмісійних олив, рідин ATF. 
Можливість взаємозамінності вітчизняних, вітчизняних та імпортних 

трансмісійних олив, рідин ATF. 
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6.3. Пластичні мастила 
Призначення мастил, їх склад, методи одержання. Основні відмінності 

мастил від олив, область застосування. Вимоги до мастил. Класифікація 
мастил за призначенням, за видом загусників тощо. 

Основні експлуатаційні властивості мастил, їх вплив на роботу вузлів 
тертя: структурно-механічні (реологічні) – границя міцності, ефективна 
в’язкість, механічна стабільність (тиксотропні властивості); стабільність – 
колоїдна, хімічна, термічна і термозміцнення тощо. Стійкість до зовнішнього 
впливу. 

Визначення кондиційності і марки мастил в умовах експлуатації. 
Основні типи мастил, їх використання й можливості їх 

взаємозамінності. 
7. Технічні рідини. Призначення технічних рідин. Склад технічних 

рідин, вимоги до них. Основні показники, що характеризують якість 
технічних рідин (охолоджувальних, гальмівних, амортизаційних, 
гідравлічних олив). 

7.1. Рідини (оливи) для гідросистем 
Оливи, що використовують у гідросистемах, їх основні показники 

якості. Класифікація гідравлічних олив (вітчизняних та закордонних). 
Можливості взаємозамінності вітчизняних та вітчизняних і закордонних 
олив.  

Екологічні властивості рідин (олив) для гідросистем. 
Асортимент амортизаційних рідин, їх основні експлуатаційні 

властивості. 
7.2. Охолоджувальні рідини 
Вплив охолоджувальної рідини на зношування двигуна, витрати ПММ, 

оточуюче середовище. 
Основні властивості охолоджувальних рідин: теплоємність, 

теплопровідність, випаровування, низькотемпературні, корозійність тощо. 
Види охолоджуючих рідин. Вода як охолоджувальна рідина, 

Низькозастигаючі охолоджуючі рідини – антифризи, їх марки, використання. 
Можливість і доцільність взаємозамінності охолоджувальних рідин. 
7.3. Гальмівні рідини 
Склад і основні експлуатаційні властивості гальмівних рідин. Вимоги 

до них. Асортимент та використання гальмівних рідин. Можливості 
взаємозамінності гальмівних рідин. 

7.4. Спеціальні рідини та розчини 
Рідини та розчини для промивки скла, миючі розчини тощо. 
8. Екологічні властивості паливно-мастильних матеріалів і 

технічних рідин. Методи зниження забруднення навколишнього середовища 
ПММ, автомобілями та дорожньо-будівельною технікою. Токсичність 
нафтопродуктів. Токсичність відпрацьованих газів. Вогнебезпечність палив, 
олив, технічних рідин. 
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Орієнтовні запитання для фахового іспиту 
 

Запитання другого рівня складності 
 

1. Поясніть елементарний і груповий склад нафти. 
2. Поясніть вплив хімічного складу нафти та нафтопродуктів на 

показники якості ПММ. 
3. Назвіть основні методи одержання ПММ з нафти та 

нафтопродуктів. 
4. Дайте  характеристику товарним бензинам. 
5. Поясніть властивості бензину, що впливають на прокачування, 

сумішоутворення та повноту його згорання. 
6. Опишіть антидетонаційні властивості палива і методи підвищення 

його октанового числа. 
7. Проаналізуйте властивості бензинів, що впливають на утворення 

відкладень в двигуні та корозію. 
8. Розкрийте поняття розжарювального запалювання і методи його 

попередження та ліквідації. 
9. Опишіть методи зменшення втрат палив під час зберігання, 

транспортування, заправки автомобілів. 
10. Поясніть, які показники дизельного палива визначають його 

прокачування. 
11. Дайте характеристику фракційному складу дизельного палива і 

його впливу на роботу двигуна. 
12. Цетанове число дизельного палива; його вплив на роботу двигуна. 
13. Поясніть властивості, що характеризують схильність дизельних 

палив до корозійності та утворення відкладень. 
14. Дайте характеристику альтернативним видам палива. 
15. Поясніть переваги і недоліки газового вуглеводневого палива перед 

рідким паливом. 
16. Поясніть призначення і види мастильних матеріалів. 
17. Вимоги до моторних олив. 
18. В’язкість і в’язкісно-температурні властивості моторних олив. 
19. Дайте характеристику присадкам, які використовуються в оливах. 
20. Дайте характеристику міжнародної і європейської класифікації 

моторних олив. 
21. Опишіть основні експлуатаційні властивості мастил, їх вплив на 

роботу вузлів тертя. 
22. Призначення технічних рідин. Склад технічних рідин, вимоги до 

них. Основні показники, що характеризують якість технічних рідин. 
23. Чи можна використовувати бензин та дизельне паливо при 

наявності в них води? Як, чому? Проаналізуйте методи визначення води в 
паливах (експрес-методи). 

24. Чи можна використовувати літні сорти бензинів взимку, а зимові – 
влітку? Як, чому? Проаналізуйте. 
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25. Чому виникає детонаційне згорання та розжарювальне запалювання 

бензинів? Проаналізуйте, як їх уникнути (ліквідувати) чи зменшити. 
26. Розшифруйте маркування олив М-10Г1, М6з/10Г1, М154041, 

М104052, SАЕ 15W/40, АСЕА В3-96. Чи можна їх змішувати, 
взаємозамінювати? Як? Чому? Проаналізуйте. 

27. Яке призначення олив АРІ GL-5 SAE 90, АРІ GL-4 SАЕ 80W/90? Чи 
можна їх використовувати в умовах України, взаємозамінювати, змішувати? 
Як, чому? Проаналізуйте. 

28. Чим і ким визначається термін заміни моторної оливи (в рекламах 
фірми пишеться, що якість оливи дозволяє збільшити строк експлуатації до 
заміни з 10 тис. км до 40–50 тис. км пробігу)? Чому необхідно замінювати 
оливи? Проаналізуйте. 

29. Які моторні оливи, мінеральні чи синтетичні, мають більший строк 
експлуатації до заміни, чому? Чи можна їх взаємозамінювати та змішувати, 
чому? Проаналізуйте. 
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5. ДИСЦИПЛІНА «ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТРАНСПОРТНИХ МАШИН» 
 

1. Технічний стан транспортних машин і його зміна в процесі 
експлуатації. Експлуатаційні властивості транспортних машин. Фізико-
хімічне старіння транспортних машин. Класифікація відмов транспортних 
машин. Методи збирання і аналізу даних про відмови і несправності 
транспортних машин. Властивості надійності транспортних машин. 
Експлуатаційна технологічність транспортних машин. Методи оцінювання і 
розрахунку надійності транспортних машин. Моделі відмов транспортних 
машин з урахуванням статистичних ймовірностей їх появи. Моделі 
оцінювання надійності транспортних машин з урахуванням їхніх граничних 
станів. Обґрунтування періодичності технічного обслуговування 
транспортних машин з використанням характеристик їх експлуатаційної 
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надійності. Формування системи технічного обслуговування транспортних 
машин. Обґрунтування оптимального облікового фонду з урахуванням 
параметрів потоків відмов параметрів потоків відновлення. Нормативне 
забезпечення експлуатаційної надійності транспортних машин. Інформаційне 
забезпечення в системі керування технічним станом транспортних машин.  

2. Система технічної експлуатації транспортних машин. Система 
технічної експлуатації транспортних машин та її місце в транспортній 
системі. Підготовка транспортних машин до продажу. Зберігання технічно 
справних транспортних машин і технічного майна. Підготовка водіїв. Вибір і 
підтримування найвигідніших режимів роботи транспортних машин в 
залежності від умов їх експлуатації. Організація дорожнього руху 
транспортних машин. Надання технічної допомоги транспортним машинам у 
процесі виконання транспортної роботи. Охорона навколишнього 
природного середовища від шкідливого впливу транспортних машин. 
Ресурсозбереження на автомобільному транспорті. 

3. Система технічного обслуговування транспортних машин. 
Система технічного обслуговування транспортних машин та її місце в 
транспортній системі. Передпродажне і післяпродажне технічне 
обслуговування транспортних машин. Основні види робіт з технічного 
обслуговування транспортних машин. Косметичні роботи. Мастильні роботи. 
Контрольно-діагностичні, кріпильні, регулювальні, електротехнічні, шинні та 
інші роботи. Устаткування робочих постів і потокових ліній. Особливості 
технічного обслуговування транспортних машин, які експлуатуються в 
особливих умовах.  

4. Організація технічного обслуговування транспортних машин. 
Організаційно-правові форми підприємницької діяльності у технічному 
обслуговуванні транспортних машин. Технічна служба підприємств 
автотранспорту. Виробнича програма і потужність виробництва для 
технічного обслуговування транспортних машин. Виробничий процес з 
технічного обслуговування транспортних машин і організаційні форми його 
побудови. Методи технічного обслуговування транспортних машин. 
Виробничий персонал та організація його праці. Управління якістю 
технічного обслуговування транспортних машин. Виробничі і допоміжні 
площі. Особливості організації технічного обслуговування транспортних 
машин, які працюють у відриві від основних баз. Особливості організації 
технічного обслуговування транспортних машин індивідуального 
користування. 

5. Планування і економіка технічного обслуговування 
транспортних машин. Планування профілактичних і відновлюваних 
(ремонтних) робіт. Застосування економіко-математичних методів і моделей 
при плануванні технічного обслуговування транспортних машин. 
Технологічне планування підприємств. Естетика виробничого середовища. 
Оцінювання проектних рішень. Економіка технічного обслуговування 
транспортних машин. Методологічні основи оцінювання ефективності 
інвестицій. 
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6. Управління виробництвом та персоналом з технічного 

обслуговування транспортних машин. 
Системний підхід до управління. Наявність чітко спрямованої мети. 

Визначення мети і обмежень підприємства. Уявлення про цілісність об’єкта. 
Структури системи. Основні положення системного підходу в управлінні. 

Методи і стиль управління. Класифікація методів управління. Пряма і 
непряма дія. Організаційні (адміністративні) методи управління: 
організаційне проектування, організаційне регламентування, організаційне 
нормування, розпорядницька дія (наказ, розпорядження, усна вказівка). 
Економічні методи управління: планування, господарський рахунок, 
ціноутворення, матеріальна зацікавленість. Соціально-психологічні методи 
управління. Вибір і застосування методів управління. Стиль управління. 
Автократичний стиль. Демократичний стиль. Ліберальний стиль. Аналіз 
потоку інформації. Удосконалення взаємовідносин керівника з громадськими 
організаціями. Поліпшення стилю роботи керівника. 

Прийняття управлінських рішень. Суть управлінських рішень та 
основні вимоги, що ставляться до них: ефективність, економічність, 
своєчасність, надійність, здійсненність, обґрунтованість, єдність, 
правомочність, спрямованість, правомочність, спрямованість, стислість, 
конкретність у часі. Класифікація управлінських рішень за тривалістю дії, 
змістом і характером, масштабом і ступенем трудомісткості, повторюваністю 
і ступенем новизни, актуальністю, відношенням до даного підприємства, 
змістом і джерелом виникнення, сферами дії, способом прийняття рішень, 
характером і специфікою розглядуваних проблем. 

Особливості прийняття та реалізації управлінських рішень. Алгоритм 
прийняття рішення: визначення мети, збирання інформації, передача зібраної 
інформації споживачам, аналіз і переробка інформації, вироблення рішень. 
Організація виконання рішень. Облік рішень і контроль за виконанням. 
Збирання нової інформації та її аналіз. «Мозкова атака». Технічні засоби: 
моделі, методи та інструменти для обробки інформації. 

Організаційний інструментарій в системі розробки та реалізації 
управлінських рішень. Вирішення конкретних стратегій. Виконання ролей. 
Ділові ігри. Розбирання вхідної пошти. Ігрове проектування. Завдання 
«Кандидат на заміщення посади». 

 
Орієнтовні запитання для фахового  іспиту 

 

Запитання другого рівня складності 
 

1. Розкрийте поняття надійності, проаналізуйте її показники. 
2. Проаналізуйте властивості якості транспортних машин, її 

параметри, показники та їх зміну. 
3. Розкрийте поняття напрацювання, ресурсу, роботоздатності, 

несправності. 
4. Розкрийте поняття відмови, опишіть та проаналізуйте 

класифікаційні види відмов. 
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5. Охарактеризуйте основні види руйнувань автотранспортних 

засобів. 
6. Охарактеризуйте основні чинники, що впливають на зміну 

технічного стану автомобіля. 
7. Безвідмовність автомобіля, показники, якими її визначають. 
8. Довговічність автомобіля, показники, якими її визначають. 
9. Експлуатаційна технологічність автомобіля, показники, якими її 

визначають. 
10. Збереженість автомобіля, показники, якими її визначають. 
11. Ремонтопридатність автомобіля, показники, якими її визначають. 
12. Комплексні показники надійності автомобілів. 
13. Сутність передпродажного обслуговування.    
14. Нормативні документи з технічної експлуатації, технічного 

обслуговування ДТЗ. 
15. Проаналізуйте способи і види зберігання автомобілів. 
16. Проаналізуйте основні завдання технічного діагностуванням 

транспортних машин. 
17. Обґрунтуйте поняття діагностичного параметра.  
18. Проаналізуйте види технічного діагностування транспортних 

машин. 
19. Опишіть та проаналізуйте види технічного обслуговування 

транспортних машин.  
20. Опишіть види ремонту транспортних машин, проаналізуйте їх 

призначення та характеристику.  
21. Охарактеризуйте профілактичні та ремонтні роботи, які 

виконуються для підтримання працездатності транспортних машин. 
22. Проаналізуйте характерні групи обладнання транспортних 

підприємств. 
23. Проаналізуйте порядок технологічного планування підприємств 

транспорту. 
24. Проаналізуйте зміст генерального плану підприємства і дайте 

оцінку вимогам, що висуваються до нього. 
25. Організаційні методи управління, їх характеристика. 
26. Проаналізуйте стилі управління, дайте їм характеристику. 
27. Поясніть алгоритм прийняття управлінських рішень. 
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Відповідь на кожне запитання другого рівня складності (запитання з 

11-го по 13-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 %. 
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ДОДАТОК А 

ФОРМА БІЛЕТА ФАХОВОГО ІСПИТУ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ФАХОВИЙ ІСПИТ 
 

Спеціальність 015 «Професійна освіта(за спеціалізаціями)» 
Спеціалізація 015.38 «Професійна освіта(транспорт)» 

Освітньо-професійна програма «Професійна освіта(транспорт)» 
 

Ступінь магістра 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Приймальної       Голова фахової 
комісії        атестаційної комісії 
 

Білет № ___ 
 

Запитання І рівня складності 
 

 
Запитання 

 
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  

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

7. Текст запитання а) варіант відповіді  
б) варіант відповіді  
в) варіант відповіді  
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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 
 
 
 
 
Розглянуто та схвалено  на засіданні Вченої Ради факультету економіки 

та права 13 травня 2022 року, протокол № 9. 
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