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АНОТАЦІЯ 
 
Метою вступного випробування абітурієнтів для участі в конкурсі щодо 

зарахування на навчання за скороченим терміном навчання за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за напрямом 275 «Транспортні технології 
(за видами транспорту)» є комплексна перевірка знань вступників, які вони 
отримали в результаті вивчення циклу дисциплін, передбачених освітньо-
професійною програмою і навчальними планами, які відповідають освітньо-
кваліфікаційному рівню «молодший спеціаліст». 

Метою вступного випробування абітурієнтів для участі в конкурсі щодо 
зарахування на навчання за скороченим терміном навчання за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за напрямом 274 "Автомобільний транспорт" 
є комплексна перевірка знань вступників, які вони отримали в результаті 
вивчення циклу дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою і 
навчальними планами, які відповідають освітньо-кваліфікаційному рівню 
«молодший спеціаліст». 

Вступник повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-
орієнтовані уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці і здатність 
вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідного рівня. 

До участі у вступних випробуваннях допускають претендентів, які 
дотрималися усіх норм і правил, які передбачені чинним законодавством, 
зокрема правилами прийому до ТНТУ імені Івана Пулюя. 

Вступні випробування охоплюють цикл фахових дисциплін. 
Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до 

Положення про приймальну комісію Тернопільського національного 
технічного університету імені Івана Пулюя. 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
 

Поняття вантажів на транспорті. Основні питання з підготовки, перевезення і 
зберігання вантажів. Класифікаційні ознаки, за якими класифікують вантажі. 
Класифікація вантажів за способом навантаження-розвантаження. Поняття тари. 
Призначення тари. Класифікація тари. Класифікація вантажів в залежності від 
умов перевезення і зберігання. Класифікація вантажів в залежності від об'ємної 
ваги. Поняття вантажопідйомності та вантажомісткості. Коефіцієнти використання 
вантажопідйомності для навалочних та штучних вантажів.  Коефіцієнти, що 
характеризують використання вантажопідйомності автомобіля. Фактори, що 
впливають на рівень коефіцієнтів використання вантажопідйомності.  Поняття 
контейнер. Контейнеризація та її мета. Класифікація піддонів. Поняття маркування 
вантажів. Різновиди маркування. Розробка графіків роботи рухомого складу на 
простих маятникових маршрутах. Розробка графіків роботи рухомого складу на 
маятникових маршрутах з зворотним не повністю завантаженим пробігом. 
Розробка графіків роботи рухомого складу маятникових маршрутах з 
завантаженим пробігом в обох напрямках. Розробка графіків роботи рухомого 
складу на кільцевих маршрутах. Розробка графіків роботи рухомого складу на 



розвізних та збиральних кільцевих маршрутах. Поняття великогабаритних та 
довгомірних вантажів. Особливості перевезень сільськогосподарських вантажів. 
 

2. ОСНОВИ КОНСТРУКЦІЇ АВТОМОБІЛІВ ТА ТЕХНІЧНОЇ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ 

 
Класифікація і технічна характеристика автомобілів. Загальна будова 

автомобіля. Функціональні властивості автомобіля. Загальна будова і робочий 
цикл двигунів внутрішнього згоряння. Кривошипно-шатунний механізм. 
Механізм газорозподілу. Система охолодження. Система мащення. Система 
живлення карбюраторних двигунів. Система живлення дизелів. Система 
живлення двигунів газобалонних автомобілів. Системи впорскування палива. 
Електрообладнання автомобілів. Система запалювання. Джерела електричної 
енергії. Стартер, звуковий сигнал і контрольно-вимірювальні прилади. Прилади 
освітлення і світлової сигналізації, додаткове обладнання. Види і схеми 
трансмісій, зчеплення і приводи керування зчепленням. Коробка передач. 
Роздавальна коробка. Карданна передача. Механізми ведучих мостів. Ходова 
частина, рама, передній неведучий міст. Балка заднього ведучого моста. Підвіска. 
Амортизатори. Колеса легкових і вантажних автомобілів. Автомобільні шини. 
Механізми керування. Рульове керування. Гальмова система. Колісні гальмові 
механізми. Приводи гальм. Стоянкова гальмова система. Додаткове і спеціальне 
обладнання. Кузов і кабіна вантажного автомобіля. Кузов легкового автомобіля. 
Способи відновлення різьбових поверхонь. Основні види руйнування автомобілів. 
Методи і засоби обслуговування автомобілів. Основні методи миття автомобілів і 
їх деталей. Черв’ячні передачі. Основні геометричні та кінематичні параметри. 
Тепловий зазор. Фази газорозподілу. Способи усунення тріщин у корпусних 
деталях. Види дефектів автомобіля і їх характеристика. Фактори, які впливають 
на надійність і довговічність автомобільних шин. Ланцюгові передачі, їх переваги 
і недоліки перед пасовими. Використання ланцюгових передач. Зварні з’єднання. 
Конструкція зварних з’єднань. Типи зварних швів. Зубчасті передачі. Основні 
параметри, область застосування, переваги та недоліки. Основні дефекти 
автомобільних шин і види їх ремонту. Карданні передачі. Карданні шарніри. 
Різьбові з’єднання. Основні типи і параметри різьб. Методи виявлення дефектів 
деталей. Захист системи охолодження від заморожування. Фрикційні передачі. 
Конструкція і умова роботи фрикційних передач. Циліндрична прямозуба 
передача. Основні геометричні та кінематичні параметри. Кути встановлення 
коліс. Колеса автомобільні. Автомобільні шини. Призначення і способи 
балансування деталей автомобіля. Основні способи перевірки справності двигунів 
внутрішнього згоряння. 

 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

1. АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
 
1. Поняття вантажів на транспорті. Основні питання з підготовки, 

перевезення і зберігання вантажів. 
2. Класифікаційні ознаки, за якими класифікують вантажі. 
3. Класифікація вантажів за способом навантаження-розвантаження. 
4. Поняття тари. Призначення тари. 



5. Класифікація тари. 
6. Класифікація вантажів в залежності від умов перевезення і зберігання. 
7. Класифікація вантажів в залежності від об'ємної ваги. 
8. Поняття вантажопідйомності та вантажомісткості. Коефіцієнти 

використання вантажопідйомності для навалочних та штучних вантажів. 
9. Коефіцієнти, що характеризують використання вантажопідйомності 

автомобіля. 
10. Фактори, що впливають на рівень коефіцієнтів використання 

вантажопідйомності. 
11. Поняття контейнер. Контейнеризація та її мета. 
12. Класифікація піддонів. 
13. Поняття маркування вантажів. Різновиди маркування. 
14. Розробка графіків роботи рухомого складу на простих маятникових 

маршрутах. 
15. Розробка графіків роботи рухомого складу на маятникових маршрутах з 

зворотним не повністю завантаженим пробігом. 
16. Розробка графіків роботи рухомого складу маятникових маршрутах з 

завантаженим пробігом в обох напрямках. 
17. Розробка графіків роботи рухомого складу на кільцевих маршрутах. 
18. Розробка графіків роботи рухомого складу на розвізних та збиральних 

кільцевих маршрутах. 
19. Поняття великогабаритних та довгомірних вантажів. 
20. Особливості перевезень сільськогосподарських вантажів. 
 

2. ОСНОВИ КОНСТРУКЦІЇ АВТОМОБІЛІВ ТА ТЕХНІЧНОЇ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ 

1. Класифікація і технічна характеристика автомобілів.  
2. Способи відновлення різьбових поверхонь.  
3. Загальна будова двигунів внутрішнього згоряння. 
4. Класифікація автомобільних двигунів. 
5. Робочі цикли двигуна внутрішнього згоряння. 
6. Призначення, будова і робота кривошипно-шатунного механізму 

двигунів. 
7. Газорозподільчий механізм. Призначення, типи, будова, робота. 
8. Основні види руйнування автомобілів. 
9. Методи і засоби обслуговування автомобілів. 
10. Основні методи миття автомобілів і їх деталей. 
11. Система мащення. Види тертя. Основні складові системи мащення. 
12. Система охолодження. Основні складові системи. 
13. Черв’ячні передачі. Основні геометричні та кінематичні параметри. 
14. Тепловий зазор. Фази газорозподілу. 
15. Способи усунення тріщин у корпусних деталях. 
16. Види дефектів автомобіля і їх характеристика. 
17. Фактори, які впливають на надійність і довговічність автомобільних шин. 
18. Ланцюгові передачі, їх переваги і недоліки перед пасовими.  

Використання ланцюгових передач. 
19. Система живлення дизелів. Загальна будова. Паливні насоси високого 

тиску. Паливопідкачувальні насоси. 
20. Трансмісія. Види трансмісій. Загальна характеристик 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 
При оцінюванні знань за основу слід брати повноту і правильність 

відповідей. Загальна оцінка визначається як середня виважена з оцінок 
відповідей на усі запитання. 

 
Висновок Характеристика відповіді 

Рекомендовано 

Абітурієнт: 
 досконало володіє теоретичним навчальним матеріалом у розрізі 
всього комплексу дисциплін спеціальності для ґрунтовної відповіді на 
поставлені питання; 
 глибоко і повно оволодів понятійним апаратом, вільно та 
аргументовано висловлює власні думки;  
демонструє культуру спеціальної мови і використовує сучасну 
термінологію, цілісно, системно, у логічній послідовності дає відповідь 
на поставлені запитання. 

Рекомендовано 

Абітурієнт: 
 володіє теоретичним навчальним матеріалом у розрізі всього 
комплексу дисциплін спеціальності для відповіді на поставлені питання; 
 здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних 
ситуацій; наводити окремі власні приклади на підтвердження певних 
тверджень; 
 грамотно викладає відповідь, але зміст і форма відповіді мають окремі 
неточності, припускає 2-3 непринципові помилки, які вміє виправити, 
добираючи при цьому аргументи для підтвердження певних дій. 

Рекомендовано 

Абітурієнт: 
 частково володіє навчальним матеріалом, здатний логічно відтворити 
значну його частину; 
 виявляє знання і розуміння основних положень навчального 
матеріалу, але викладає його неповно, непослідовно, припускається 
неточностей у визначення понять, у застосуванні знань для вирішення 
практичних задач, не вміє доказово обґрунтувати свої думки; 
завдання виконує, але припускає методологічні помилки. 

Не 
рекомендовано 

Абітурієнт: 
 має розрізнені безсистемні знання; 
 володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його 
безладно, уривчастими реченнями; 
 припускає помилки у визначенні термінів, які приводять до 
викривленні їх змісту; 
 припускає принципові помилки при вирішенні типових ситуацій, не 
правильно виконує необхідні розрахунки; 
 не відповідає (або дає неповні, неправильні відповіді) на основні та 
додаткові питання. 

 
Як результат оцінювання фахова атестаційна комісія надає/не надає 

рекомендацію до участі в конкурсі відповідно проставивши 
РЕКОМЕНДОВАНО/НЕ РЕКОМЕНДОВАНО. 

 


