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1. ВСТУП 

 

Основні вміння та навички абітурієнтів, які беруть участь у конкурсі щодо 

зарахування на 1 курс магістра з нормативним строком навчання: 

 

1.1. Мета фахового випробування: перевірка й оцінка знань абітурієнтів за 

професійно-орієнтованим дисциплінам і дисциплінам за вибором вищого 

навчального закладу.  

1.2. Абітурієнт повинен знати:  

- будову та напрямки розвитку конструкцій транспортних засобів;  

- методи проектування та конструювання деталей та вузлів колісних та 

гусеничних транспортних засобів;  

- прогресивні методи і технології, які використовуються при проектуванні 

та виробництві колісних та гусеничних транспортних засобів з урахуванням 

особливостей їх конструкції та принципів роботи.  

1.3. Абітурієнт повинен вміти:  

- визначати тенденції розвитку конструкцій транспортних засобів на 

найближчу та віддалену перспективу;  

- виконувати проектний розрахунок автомобіля, трактора чи іншої 

самохідної машини, зокрема: розраховувати споряджену та повну маси машини, 

визначати необхідну потужність та основні параметри силової установки, 

розробляти кінематичну схему трансмісії, визначати передаточні числа 

трансмісії, виконувати аналіз тягово-швидкісних властивостей транспортних 

засобів, визначати параметри ходової частини тощо; 

- аналізувати технічний рівень конструктивних рішень при проектуванні 

транспортних засобів та їх вузлів; 

 - аналізувати патентну чистоту проектних рішень; 

 - розробляти складальні креслення вузлів або агрегатів транспортних 

засобів; 

 - розробляти робочі креслення деталей вузла, що проектується; 
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 - виконувати моделювання деталей та складальних одиниць за допомогою 

систем тривимірного моделювання; 

 - виконувати робочі та складальні креслення як за допомогою тривимірної 

моделі так і без неї; 

 - виконувати розрахунки на міцність методом кінцевих елементів. 
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2. ОСНОВНА ЧАСТИНА 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

КОНСТРУКЦІЯ АВТОМОБІЛЯ  

Класифікація і загальна будова автомобіля. Параметри та принцип роботи 

автомобільних двигунів. Характеристики двигунів. Призначення, будова і 

принцип дії КШМ, ГРМ, систем мащення, охолодження та запалювання ДВЗ. 

Призначення трансмісії. Класифікація. Особливості будови в залежності від виду і 

компоновки автомобіля. Складові частини трансмісії їх призначення. 

Призначення та конструкції несучих систем автомобіля. Види рушіїв. 

Призначення, конструкції та різновиди підвісок автомобіля. Балки мостів 

автомобіля. Призначення складових частин рульового керування, їх конструкція і 

робота. Призначення складових частин гальмового керування, їх конструкція і 

робота. 

ТЕОРІЯ АВТОМОБІЛЯ  

Експлуатаційні властивості транспортних засобів. Схема зовнішніх сил і 

моментів, діючих на автомобіль. Визначення сили опору повітря. Рівняння руху 

автомобіля і визначення його складових. Приведена маса і коефіцієнт впливу мас, 

що обертаються. Рівняння силового балансу транспортного засобу та графік 

силового балансу. Динамічний фактор та динамічна характеристика. Критична 

швидкість і зони стійкого і нестійкого руху. Динамічна характеристика з 

номограмою змінних навантажень. Динамічний паспорт. Графік прискорень 

транспортного засобу. Визначення часу та шляху розгону транспортного засобу. 

Рівняння балансу потужностей транспортного засобу та графік балансу 

потужностей. Явище бічного відведення еластичного автомобільного колеса. 

Діаграма стійкості автомобіля на повороті з урахуванням бічного відведення. 

Визначення критичної швидкості автомобіля з надлишковою поворотністю. 

Визначення граничних швидкостей руху автомобіля на повороті даного радіуса за 

умов відсутності ковзання і перекидання автомобіля. Дестабілізуючі і 

стабілізуючі чинники на передніх керованих колесах автомобіля. Поперечний і 
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подовжній нахил шкворня, розвал і сходження передніх коліс. Види гальмування. 

Енергетична оцінка гальмування. Схема сил і моментів, діючих на гальмуюче 

колесо. Схема сил і моментів, діючих на автомобіль при гальмуванні. Рівняння 

руху автомобіля при гальмуванні. Перерозподіл навантажень між осями і його 

вплив на процес гальмування. Показники оцінки ефективності гальмування і їх 

визначення при постійній і максимальній теоретично можливій гальмівній силі. 

Визначення загальної величини гальмівного шляху. Показники паливної 

економічності. Графік економічної характеристики автомобіля. Геометричні та 

опорно-тягові параметри прохідності. Спрощена схеми коливальної системи 

транспортного засобу. 

КОНСТРУЮВАННЯ ТА РОЗРАХУНОК ШАСІ АВТОМОБІЛІВ 

Вимоги до конструкції автомобілів і тракторів. Навантажувальні режими в 

агрегатах і механізмах автомобіля. Загальні і спеціальні вимоги до конструкції 

автомобілів (виробничої, економічної, екологічні, безпеки руху). Робочі процеси в 

механізмах і системах автомобілів. Основні принципи розрахунку деталей і вузлів 

на міцність і довговічність. Встановлення типових і розрахункових 

навантажувальних режимів при розрахунку на міцність. Вплив дорожніх умов і 

інерційних моментів на навантажувальні режими вузлів трансмісії автомобілів. 

МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ І ОСНОВИ СЕРТИФІКАЦІЇ  

Роль наукових досліджень і випробувань при вдосконаленні і створенні 

нових автотранспортних засобів (АТЗ) і тракторної техніки. Визначення техніко- 

економічних показників колісних і гусеничних машин, відповідність їх вимогам 

стандартів, технічним умовам і нормалям. Сертифікаційні випробування. Правила 

ЄЕК ООН. Класифікація випробувань. Мета випробувань. Обсяг випробувань 

автотракторної техніки. Доводочні випробування. Попередні випробування. 

Приймальні випробування. Кваліфікаційні випробування. Інспекційні 

випробування. Приймально-здавальні випробування. Ресурсні випробування. 

Випробування при державному прийманні. Атестаційні випробування. 

Сертифікаційні випробування. 
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Приклад тесту з фахового випробування щодо зарахування на 1 курс 

магістра з нормативним строком навчання за спеціальністю 133 «Галузеве 

машинобудування»: 

 

1. У залежності від режиму кочення колеса його радіус кочення: 

 

А) може змінюватися від 0 до безконечності; 

Б) завжди має постійне значення; 

В) змінюється тільки при зміні навантаження. 

 

2. Яка з формул дозволяє розрахувати висоту центру мас автомобіля 
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3. Коефіцієнт пристосування дизеля по моменту до зміни зовнішнього 

навантаження дорівнює: 

 

А) 1,2…1,4  

Б) 1,2…2,1  

В) 1,05…1,25  

Г) 1,4…2 

4. Які з формул визначають коефіцієнт зміни реакції (перерозподілу 

навантаження: 
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5. Яким ідентифікатором на динамічної характеристики автомобіля 

позначена критична швидкість: 

 

 
 

А)vmin; 

Б)vD; 

В)va; 

Г)vmax. 

 

6. Яке з рівнянь є рівнянням руху автомобіля: 

 

А) к в 0jP P P P    ; 

Б) к в 0jP P P P    ; 

В) к в 0jP P P P    ; 

Г) в к 0jP P P P    . 

 

7. Яка з формул дозволяє визначити коефіцієнт корисної дії трансмісії 

автомобіля: 
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8. При умові зростання кутової швидкості колеса ωк  його динамічний 

радіус rд: 

 

А) зростає; 

Б) зменшується; 

В) не змінюється. 

 

9. Якщо автомобіль стоїть на місці, а ведуче колесо буксує то його 

радіус кочення: 
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А) дорівнює нулю; 

Б) більше нуля якщо кутова швидкість дуже велика; 

В) дорівнює безконечності. 

10. З збільшенням передавального числа трансмісії приводить до: 
 

А) збільшення коефіцієнту врахування мас, що обертаються; 

Б) збільшення коефіцієнту врахування мас, що обертаються але не значне; 

В) зменшення коефіцієнту врахування мас, що обертаються; 

 

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Оцінювання тестів з фахового вступного випробування за спеціальністю 

133 «Галузеве машинобудування» для участі в конкурсі на навчання при 

зарахуванні на 1 курс магістра з нормативним строком навчання денної та заочної 

форми за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр здійснюється шляхом 

нарахування по 4 бали за кожну правильну відповідь. Таким чином максимальна 

сума балів, що може одержати вступник за результатами фахового вступного 

екзамену, складає 200 балів (за шкалою від 100 до 200). 

Мінімальна кількість балів фахового вступного випробування для вступу на 

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб складає не менше 130 балів та 

не менше 150 балів для вступу на навчання за державним замовленням (за 200-

бальною шкалою). 
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