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АНОТАЦІЯ 
 

Метою вступних випробувань (співбесіди) є комплексна перевірка знань 

вступників, які вони отримали в результаті вивчення циклу дисциплін, 

передбачених освітньо-професійною програмою та навчальними планами на 

основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня). 

Вступні випробування охоплюють дисципліни професійної підготовки 

студентів відповідно до освітньо-професійної програми напрямів 274 

"Автомобільний транспорт", 275 "Транспортні технології". 

Під час підготовки до випробування необхідно звернути увагу на те, що 

абітурієнт повинен: 

знати: призначення механізмів, вузлів та агрегатів автомобіля, його 

складові частини, принцип їх дії, матеріали з яких виготовлені основні деталі, 

місця розтушування регулюючих пристроїв, переваги та недоліки механізмів 

конструкції автомобілів, класифікацію тари та вантажів, характеристику 

пасажирського, вантажного та спеціального транспорту, дорожні умови та 

безпеку руху, технічний стан транспортного засобу і безпека руху. 

вміти: всебічно оцінювати конструкції сучасних автомобілів, визначати 

принцип дії їх механізмів і систем, оцінювати вплив конструкції на 

ефективність використання автомобіля, визначати типи рухомого складу та 

раціональної сфери його застосування, розробляти графіки роботи рухомого 

складу на різних видах маршрутів, визначати показники роботи автомобільного 

транспорту. 

Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до 

Правил прийому Тернопільського національного технічного університету імені 

Івана Пулюя у 2021 році та Положення про приймальну комісію ТНТУ. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

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. 
Розвиток, сучасний склад і прогнози розвитку автомобільного транспорту. 
Характеристика й техніко-експлуатаційна оцінка найбільш перспективних 
видів транспорту. Склад транспортної системи України. Основні науково-
технічні проблеми розвитку міського транспорту. Розміщення продуктивних 
сил і транспорт України. Утворення вантажних і пасажирських потоків. 
Основні показники використання автомобільного транспорту. Урбанізація і 
проблеми роботи міського транспорту. Організація перевізного процесу й 
управління на міському транспорті. Історія розвитку автомобільного 
транспорту. Технологія виконання робіт та організація перевезень 
автомобільним транспортом. Тенденції розвитку та проблеми 
автотранспортного комплексу України. Розміщення продуктивних сил і 
транспорт Європи. Утворення вантажних і пасажирських потоків. Переваги і 
недоліки автомобільного транспорту. Роль транспорту в розвитку людського 
суспільства. Значення транспорту в розвитку народного господарства. 
Щільність транспортної мережі. Утворення вантажних і пасажирських потоків. 
Показники роботи автомобільного транспорту. Показники роботи міського 
транспорту. Технологія, організація й управління перевізним процесом на 
автомобільному транспорті. Роль і значення автомобільного транспорту. 
Технічне оснащення автомобільного транспорту. Основні науково-технічні 
проблеми розвитку міського транспорту. Розвиток промислового транспорту. 
Характеристика найбільш перспективних видів транспорту. Характеристика 
пасажирського транспорту. Характеристика вантажного транспорту. 
Характеристика спеціального транспорту. Техніка безпеки та охорона праці на 
міському транспорті. Сфери діяльності автомобільного транспорту. Заходи, які 
проводяться на міському транспорті з підвищення екологічної безпеки. 
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Рекомендована література: 
 

1. Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки. - К.: Вища школа, 
1986. - 444 с. 

2. Савин В.И. Перевозки грузовым автомобильным транспортом: справ, 
пособие / В.И. Савин, Д.Л. Щур. - М. : Дело и Сервис, 2007. - 544с. 

3. В.М. Семёнов. Организация перевозок грузов/ В.М. Семёнов, В.А. 
Болотин, И. В. Кустов и др. - М. : Изд. центр "Академия", 2008. - 304 с. 

4. Сарафанова Е.В. Грузовые автомобильные перевозки: учеб. пособие 
/Е.В. Сарафанова, А.А. Евсеева, Б.П. Копцев. - М.: Ростов на Дону : Изд. центр 
"Март", 2006.-480 с. 

5. Пасажирські автомобільні перевезення: навч. посіб. / уклад. 
М.Г.Босняк.- К. : Слово, 2009.-272 с. 
 

 
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 
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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. 
 

Рекомендована література: 
1. Борц А. А. Диагностика технического состояния автомобиля / А. А. 

Борц – М.: Транспорт, 1979. – 158 с. 
2. Дальский А. М. Технология конструкционных материалов / 

А. М. Дальский. – М.: Машиностроение, 2004. – 512 с. 
3. Дмитриев М. М. Практикум по устройству и техническому 

обслуживанию автомобилей: учеб. пособие / Дмитриев М. М. – Минск.: 
Вышейшая школа, 1986. – 240 с. 

4. Канарчук В. Є. Основи технічного обслуговування і ремонту 
автомобілів: підручник / Канарчук В. Є. – К. : Вища шк., 1994. – 599 с. 

5. Кисляков В. Ф. Будова й експлуатація автомобілів: підручник / В. Ф. 
Кисляков, В. В. Лущик. – К. : Либідь, 2006. – 400с. 

6. Коробейник А. В. Ремонт автомобилей. / Коробейник А. В. – Ростов 
н/Д. : Феникс, 2004. – 288 с. 

7. Костів Б. І. Експлуатація автомобільного транспорту: підручник / 
Костів Б. І. – Львів : Світ, 2004. – 496 с. 

8. Лудченко О. А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів / 
Лудченко О. А. – К. : Знання, 2003. – 511 с. 

9. Лудченко О. А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: 
Організація і управління / Лудченко О. А. – К. : Знання, 2004. – 478 с. 

10. Петросов В. В. Ремонт автомобилей и двигателей / Петросов В. В. – 
М.: Академия, 2005. – 224 с. 

11. Попович В. Технологія конструкційних матеріалів і 
матеріалознавство: навчальний посібник. Книга 2 / В. Попович, В. Голубець. – 
Суми: Університетська книга, 2002. – 260 с. 

12. Попович В. Технологія конструкційних матеріалів і 
матеріалознавство: навчальний посібник для студентів механічних і 
технологічних спеціальностей вищих закладів. Книга 1 / Попович В. – Львів: 
Науково-методичний центр вищої освіти, 2000. – 264 с. 

13. Форнальчик Є. Ю. Технічна експлуатація та надійність автомобілів: 
навчальний посібник / Форнальчик Є. Ю. – Львів : Афіша, 2004. – 492 с. 

 
3. ДОРОЖНІ УМОВИ ТА БЕЗПЕКА РУХУ 

 
Основні причини ДТП. Фактори, що сприяють їх виникненню. Поняття 

про експертизу ДТП та її види. Основні вимоги до раціонального режиму праці 
і відпочинку водіїв. Конструкційна безпека транспортних засобів та документи, 
що її регламентують. Тягово-швидкісні властивості автомобіля як вид його 
активної безпеки. Види і вимоги до гальмівних систем та гальмівні властивості 
автомобіля. Методи визначення ефективності робочої та стоянкової гальмівних 
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систем при щоденній перевірці і дорожніх випробуваннях. Стійкість автомобіля 
і показники, що її характеризують. Керованість автомобіля і критерії її оцінки. 
Масові і габаритні параметри транспортних засобів та їх вплив на безпеку руху. 
Освітлення і сигналізація транспортного засобу. Робоче місце водія і безпека 
руху. Пасивна безпека транспортного засобу. Післяаварійна безпека 
транспортного засобу. Екологічна безпека транспортного засобу. Технічний 
стан транспортного засобу і безпека руху. Вплив дорожніх умов на безпеку 
руху. Ковзкість покриття. Класифікація доріг, міських вулиць і дорожніх 
покриттів. Поперечний профіль дороги та його елементи. План траси і 
поздовжній профіль дороги та їх характеристика. Оцінка безпеки 
автомобільних доріг (показник відносної аварійності, коефіцієнти безпеки та 
аварійності). Забезпечення безпеки руху та облаштування доріг. Призначення і 
класифікація технічних засобів регулювання дорожнього руху. Дорожні знаки і 
дорожня розмітка. Умови введення світлофорної сигналізації та її техніко-
економічне обґрунтування. Класифікація методів і систем світлофорного 
регулювання. Автоматичні системи керування дорожнім рухом (АСКДР). 
Попереджувальні знаки. Загальні ознаки. Призначення. Правила встановлення 
знаків. Знаки пріоритету. Призначення. Вимоги до водія, який наближається до 
ділянки дороги з установленим знаком пріоритету. Заборонні знаки. Загальні 
ознаки. Призначення. Вимоги до водія, що наближається до ділянки дороги з 
установленим заборонним знаком. 

 
Рекомендована література: 

1. Закон України "Про автомобільний транспорт" (2344-14) від 
05.04.2001р. № 2344 – III. 

2. Собакарь А.О. и др. Основи безпеки дорожнього руху. Навчальний 
посібник. – К.: Знання., 2007. – 312с. 

3. Безсмертний В.О. та ін. Основи керування автомобілем і безпека руху: 
Підручник – К.: Вища школа.,1996. – 202с. 

4. Колчинська Н.В. Подання першої медичної допомоги учасникам 
дорожнього руху. – Х.: Світлофор., 2016. – 64с. 

5. Орєхов В.К. Енциклопедія водія. Водій – інспектор ДПС. Права та 
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https://learn.ztu.edu.ua/course/view.php?id=2192 
 

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
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. 
21. Розвиток, сучасний склад і прогнози розвитку автомобільного транспорту. 
22. Проблеми подальшого розвитку транспорту України. 
23. Значення транспорту в розвитку національної економіки 
24. Характеристика й техніко-експлуатаційна оцінка найбільш перспективних 
видів транспорту. 
25. Склад транспортної системи України. 
26. Основні науково-технічні проблеми розвитку міського транспорту. 
27. Розміщення продуктивних сил і транспорт України. 
28. Утворення вантажних і пасажирських потоків. 
29. Основні показники використання автомобільного транспорту.  
30. Урбанізація і проблеми роботи міського транспорту. 
31. Організація перевізного процесу й управління на міському транспорті. 
32. Технологія виконання робіт та організація перевезень автомобільним 
транспортом 
33. Переваги і недоліки автомобільного транспорту 
34. Щільність транспортної мережі. 
35. Утворення вантажних і пасажирських потоків. 
36. Показники роботи автомобільного транспорту. 
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37. Показники роботи міського транспорту. 
38. Технологія, організація й управління перевізним процесом на 
автомобільному транспорті. 
39. Роль і значення автомобільного транспорту. 
40. Технічне оснащення автомобільного транспорту. 

 
ОСНОВИ КОНСТРУКЦІЇ АВТОМОБІЛІВ ТА ТЕХНІЧНОЇ 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ 
 
1. Класифікація і технічна характеристика автомобілів.  
2. Загальна будова автомобіля. Функціональні властивості автомобіля.  
3. Загальна будова і робочий цикл двигунів внутрішнього згоряння.  
4. Кривошипно-шатунний механізм. Механізм газорозподілу.  
5. Система охолодження. Система мащення.  
6. Система живлення карбюраторних двигунів. Системи впорскування 
палива.  
7. Система живлення дизелів.  
8. Система живлення двигунів газобалонних автомобілів.  
9. Електрообладнання автомобілів. Система запалювання. Джерела 
електричної енергії.  
10. Стартер, звуковий сигнал і контрольно-вимірювальні прилади.  
11. Прилади освітлення і світлової сигналізації, додаткове обладнання.  
12. Види і схеми трансмісій, зчеплення і приводи керування зчепленням. 
13. Коробка передач. Роздавальна коробка. Карданна передача.  
14. Механізми ведучих мостів. Ходова частина, рама, передній неведучий міст. 
Балка заднього ведучого моста.  
15. Підвіска. Амортизатори.  
16. Колеса легкових і вантажних автомобілів. Автомобільні шини. 
17. Механізми керування. Рульове керування. Гальмова система.  
18. Колісні гальмові механізми. Приводи гальм. Стоянкова гальмова система. 
Додаткове і спеціальне обладнання.  
19. Кузов і кабіна вантажного автомобіля. Кузов легкового автомобіля.  
20. Способи відновлення різьбових поверхонь.  
21. Основні види руйнування автомобілів.  
22. Методи і засоби обслуговування автомобілів.  
23. Основні методи миття автомобілів і їх деталей.  
24. Черв’ячні передачі. Основні геометричні та кінематичні параметри.  
25. Тепловий зазор. Фази газорозподілу.  
26. Способи усунення тріщин у корпусних деталях. Види дефектів автомобіля 
і їх характеристика. 
27. Фактори, які впливають на надійність і довговічність автомобільних шин. 
Ланцюгові передачі, їх переваги і недоліки перед пасовими. Використання 
ланцюгових передач.  
28. Основні параметри, область застосування, переваги та недоліки. Основні 
дефекти автомобільних шин і види їх ремонту.  
29. Карданні передачі. Карданні шарніри.  
30. Основні типи і параметри різьб. Різьбові з’єднання.  
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3. ДОРОЖНІ УМОВИ ТА БЕЗПЕКА РУХУ 

1. Основні причини ДТП. Фактори, що сприяють їх виникненню 
2. Поняття про експертизу ДТП та її види 
3. Основні вимоги до раціонального режиму праці і відпочинку водіїв  
4. Конструкційна безпека транспортних засобів та документи, що її 
регламентують 
5. Тягово-швидкісні властивості автомобіля як вид його активної безпеки 
6. Види і вимоги до гальмівних систем та гальмівні властивості автомобіля 
7. Методи визначення ефективності робочої та стоянкової гальмівних систем 
при щоденній перевірці і дорожніх випробуваннях 
8. Стійкість автомобіля і показники, що її характеризують 
9. Керованість автомобіля і критерії її оцінки 
10. Масові і габаритні параметри транспортних засобів та їх вплив на безпеку 
руху 
11. Освітлення і сигналізація транспортного засобу 
12. Робоче місце водія і безпека руху 
13. Пасивна безпека транспортного засобу 
14. Післяаварійна безпека транспортного засобу 
15. Екологічна безпека транспортного засобу 
16. Технічний стан транспортного засобу і безпека руху 
17. Вплив дорожніх умов на безпеку руху. Ковзкість покриття 
18. Класифікація доріг, міських вулиць і дорожніх покриттів 
19. Поперечний профіль дороги та його елементи 
20. План траси і поздовжній профіль дороги та їх характеристика 
21. Оцінка безпеки автомобільних доріг (показник відносної аварійності, 
коефіцієнти безпеки та аварійності) 
22. Забезпечення безпеки руху та облаштування доріг 
23. Призначення і класифікація технічних засобів регулювання дорожнього 
руху 
24. Дорожні знаки і дорожня розмітка 
25. Умови введення світлофорної сигналізації та її техніко-економічне 
обґрунтування 
26. Класифікація методів і систем світлофорного регулювання 
27. Автоматичні системи керування дорожнім рухом (АСКДР) 
28. Попереджувальні знаки. Загальні ознаки. Призначення. Правила 
встановлення знаків 
29. Знаки пріоритету. Призначення. Вимоги до водія, який наближається до 
ділянки дороги з установленим знаком пріоритету. 
30. Заборонні знаки. Загальні ознаки. Призначення. Вимоги до водія, що 
наближається до ділянки дороги з установленим заборонним знаком. 
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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. 

 
Рейтинговий 

бал Характеристика відповіді 

181 – 200 

Вступник: 
 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. 

141 – 180 

Вступник: 
 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. 

100 – 140 

Вступник: 
 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. 

Менше 100 
(не склав) 

Вступник: 
 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. 

 
 
 


