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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 у 

відповідності з освітнім ступенем бакалавр. 

Вступні випробування охоплюють нормативні дисципліни з циклу 

математичної та природничо-наукової підготовки, а також дисципліни 

професійної підготовки студентів відповідно до освітньо-професійної програми 

спеціальності 274 "Автомобільний транспорт". 

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. 

вміти: застосовувати сучасні експериментальні методи роботи з 

фізичними явищами, транспортними засобами в лабораторних і виробничих 

умовах, проектувати деталі і вузли, в тому числі і з використанням програмних 

систем комп’ютерного проектування на основі ефективного поєднання 

передових технологій їх виконання багатоваріантних розрахунків. 

Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до Правил 

прийому Тернопільського національного технічного університету імені Івана 

Пулюя у 2020 році та Положення про приймальну комісію ТНТУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. ТЕХНОЛОГІЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА 

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО 

 

Конструкційні матеріали та їх властивості, методи їх виробництва. 

Основні технологічні методи формоутворення деталей. Фізична суть явищ, які 

відбуваються в матеріалах при дії на них різних факторів в умовах виробництва 

та експлуатації, їх вплив на властивості матеріалів. Суть процесів виготовлення 

металів та сплавів. Особливості формоутворення заготовок різними засобами. 

Принципи одержання заготовок литтям, обробкою тиском. Питання технології 

механічного оброблення металів. Визначення основних характеристик 

матеріалів. Виробництво сталей та чавунів. Виробництво кольорових металів. 

Кристалографія металів, структура та фазові перетворення. Теорія та технологія 

термічної обробки. Кольорові метали. Чавуни, їх класифікація, маркування, 

властивості. Зварювання. Класифікація методів зварювання. Сталі, 

класифікація, маркування, властивості. Інструментальні сталі, маркування, 

області застосування. Класифікація процесів обробки металів тиском. Переваги 

і недоліки холодної і гарячої обробки металів тиском. Класифікація способів 

отримання литих заготовок. Основні схеми обробки матеріалів різанням. 

Вимоги до інструментальних матеріалів. Токарна обробка матеріалів, основні 

схеми обробки. Фрезерування, основні схеми обробки. Стругання і довбання, 

основні схеми обробки. Шліфування, основні схеми обробки. Холодне 

штампування, основні схеми обробки матеріалів. Кування, схеми процесу, 

область застосування. Основні схеми обробки матеріалів на свердлильних 

верстатах. Твердість металів. Способи визначення твердості. Виробництво 

литих заготовок, області застосування литих деталей. Одержання заготовок 

литвом у кокіль, суть, переваги і недоліки способу. Одержання заготовок 

литвом в піщано-глинясті форми, суть, переваги і недоліки способу. Основні 

фізичні, фізико-хімічні, механічні і технологічні властивості металів і сплавів. 

Термічна обробка металів і сплавів. Властивості і будова металів. 

 

Рекомендована література: 

1. Боженко Л. І. Технологія виробництва заготовок у машинобудуванні / Л. 

І. Боженко.  – Київ: НМК ВО, 1990. – 264 c. 

2. Дальский А. М. Технология конструкционных материалов / 

А. М. Дальский. – М.: Машиностроение, 2004. – 512 с. 

3. Попович В. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство: 

навчальний посібник. Книга 2 / В. Попович, В. Голубець. – Суми: 

Університетська книга, 2002. – 260 с. 

4. 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. 

5. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. / Под ред. А. Г. 

Косиловой и Р. К. Мещерякова. – М. : Машиностроение, 1985. 



6. Степаненко В. О. Матеріалознавство і технологія конструкційних 

матеріалів: навчальний посібник / Степаненко В. О. – К. : Либідь, 2002. – 328 с. 

 

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 не ведучий 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. 

 

 

 

 

 

 



Рекомендована література: 

 

1. Борц А. А. Диагностика технического состояния автомобиля / А. А. 

Борц – М.: Транспорт, 1979. – 158 с. 

2. Дмитриев М. М. Практикум по устройству и техническому 

обслуживанию автомобилей: учеб. пособие / Дмитриев М. М. – Минск.: 

Вышейшая школа, 1986. – 240 с. 

3. Канарчук В. Є. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів: 

підручник / Канарчук В. Є. – К. : Вища шк., 1994. – 599 с. 

4. Кисляков В. Ф. Будова й експлуатація автомобілів: підручник / В. Ф. 

Кисляков, В. В. Лущик. – К. : Либідь, 2006. – 400с. 

5. Коробейник А. В. Ремонт автомобилей. / Коробейник А. В. – Ростов н/Д. : 

Феникс, 2004. – 288 с. 

6. Костів Б. І. Експлуатація автомобільного транспорту: підручник / Костів 

Б. І. – Львів : Світ, 2004. – 496 с. 

7. Лудченко О. А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів / Лудченко 

О. А. – К. : Знання, 2003. – 511 с. 

8. Лудченко О. А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: 

Організація і управління / Лудченко О. А. – К. : Знання, 2004. – 478 с. 

9. Петросов В. В. Ремонт автомобилей и двигателей / Петросов В. В. – М.: 

Академия, 2005. – 224 с. 

10. Форнальчик Є. Ю. Технічна експлуатація та надійність автомобілів: 

навчальний посібник / Форнальчик Є. Ю. – Львів : Афіша, 2004. – 492 с. 

 

 

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. ТЕХНОЛОГІЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА 

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО 
 

1. Чавуни. Класифікація, маркування, властивості. 

2. Зварювання. Класифікація методів зварювання. 

3. Сталі. Класифікація, маркування, властивості. 

4. Інструментальні сталі. Маркування, області застосування. 

5. Класифікація процесів обробки металів тиском. 

6. Переваги і недоліки холодної і гарячої обробки металів тиском. 

7. Класифікація способів отримання литих заготовок. 

8. Основні схеми обробки матеріалів різанням. 

9. Вимоги до інструментальних матеріалів. 

10. Токарна обробка матеріалів. Основні схеми обробки. 

11. Фрезерування. Основні схеми обробки. 

12. Стругання і довбання, основні схеми обробки. 

13. Шліфування, основні схеми обробки. 

14. Холодне штампування. Основні схеми обробки матеріалів. 

15. Кування. Схеми процесу. Область застосування. 

16. Зварні з’єднання. Конструкція зварних з’єднань. Типи зварних швів. 

17. Основні схеми обробки матеріалів на свердлильних верстатах. 



18. Твердість металів. Способи визначення твердості. 

19. Виробництво литих заготовок. Області застосування литих деталей. 

20. Одержання заготовок литвом у кокіль. Суть, переваги і недоліки способу. 

21. Одержання заготовок литвом в піщано-глинясті форми. Суть, переваги і 

недоліки способу. 

22. Основні фізичні, фізико-хімічні, механічні і технологічні властивості металів 

і сплавів. 

23. Термічна обробка металів і сплавів. 

24. Властивості і будова металів. 
 

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 характеристика. 

21. Зубчасті передачі. Основні параметри, область застосування, переваги та  та 

недоліки. 

22. Основні дефекти та способи ремонту рам та кузовів автомобілів. 

23. Зчеплення. Типи, характеристика, приводи керування. 

24. Основні дефекти автомобільних шин і види їх ремонту. 

25. Механічні коробки передач. Будова. Механізм управління. 

26. Різьбові з’єднання. Основні типи і параметри різьб. 

27. Карданні передачі. Карданні шарніри. 

28. Методи виявлення дефектів деталей. 

29. Захист системи охолодження від заморожування. 

30. Фрикційні передачі. Конструкція і умова роботи фрикційних передач. 



31. Підвіска. Призначення, будова, типи. 

32. Циліндрична прямозуба передача. Основні геометричні та кінематичні 

параметри. 

33. Кути встановлення коліс. Колеса автомобільні. Автомобільні шини. 

34. Рульове керування. Призначення. Рульові механізми, типи, будова. 

Підсилювачі рульових механізмів. 

35. Призначення і способи балансування деталей автомобіля. 

36. Основні способи перевірки справності двигунів внутрішнього згоряння. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
Завдання вступного іспиту оцінюється за чотирьох бальною системою: 

“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”. 

При оцінці знань за основу слід брати повноту і правильність виконання завдань. 

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

Оцінка за 

5 бальною 

системою 

Характеристика відповіді 

Відмінно 

 (5) 

Абітурієнт: 

 ґрунтовно, логічно послідовно та вірно відповів на поставлені запитання; 

 глибоко аргументував прийняті рішення; 

 продемонстрував повне розуміння матеріалу, обґрунтував свої відповіді, навів 

необхідні приклади; 

 показав вміння застосовувати на практиці знання і практичні навики, набуті при 

вивченні тем даного курсу; 

 продемонстрував вміння використовувати сучасні методи вирішення 

інженерних задач, в тому числі і з використанням ЕОМ; 

у відповідях не допустив помилок, виконав завдання граматично та стилістично 

грамотно і у відповідності з вимогами. 

Добре  

(4) 

Абітурієнт: 

 повно і в основному правильно відповів на поставлені запитання, допустивши 

при цьому несуттєві помилки та неточності; відповів на питання правильно по суті, 

але недостатньо повно та чітко; 

 виявив розуміння матеріалу, професійно обґрунтував свої відповіді, навів 

необхідні приклади; 

 правильно та вміло застосував відповідні правила, методи, принципи на всіх 

етапах вирішення поставлених задач; проаналізував отримані результати та оцінив 

їх; 

 допустив окремі неточності у формулюваннях і послідовності викладення 

матеріалу; 

виконав завдання з окремими граматичними помилками та з незначними 

відхиленнями від вимог стандартів. 

Задовільно (3) 

Абітурієнт: 

 відповів на питання неповно, допустив неточності в аргументуванні прийнятих 

рішень; 

 виявив розуміння лише основних положень курсу; не зумів глибоко і 

переконливо обґрунтувати свої відповіді, навести відповідні приклади; 

 допустив неточності у формулюваннях і недоліки в логічній послідовності 

викладення матеріалу; 

 виконав завдання з порушенням вимог стандартів та з граматичними і 

стилістичними помилками. 

Незадовільно 

(2) 

Абітурієнт: 

 невірно відповів на поставлені теоретичні питання, а практичні завдання 

виконав лише частково (менш ніж на половину); 

 володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його безладно, 

уривчастими реченнями; 

 припускає помилки у визначенні термінів, які приводять до викривленні їх 

змісту; 

 виявив незнання більшої частини тем курсу; 

 припускає принципові помилки при вирішенні типових ситуацій, не правильно 

виконує необхідні розрахунки; 

 допустив значні помилки у формулюванні правил, методів та теоретичному 

описі процесів, схем, варіантів компонувань тощо. 

Як результат оцінювання фахова атестаційна комісія надає/не надає 

рекомендацію до участі в конкурсі відповідно проставивши РЕКОМЕНДОВАНО/НЕ 

РЕКОМЕНДОВАНО. 
 


