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ВСТУП 

 

Програма вступного фахового випробування для освітнього ступеня 

бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста на спеціальність 208 Агроінженерія  (далі – Програма) є 

нормативним документом Луцького національного технічного університету. 

Програму розроблено професорсько-викладацьким складом кафедри аграрної 

інженерії машинобудівного факультету на основі інтегрованих навчальних 

планів підготовки молодших спеціалістів у структурних підрозділах Луцького 

НТУ. 

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і 

науки  України.  

Фахові випробування є складовою цілісного навчально-виховного 

процесу у вищій школі і спрямовані на оцінювання професійних знань та умінь 

майбутнього фахівця в галузі виробництва сільськогосподарської продукції.  

Мета фахових випробувань – виявлення та оцінка рівня підготовки для 

здобуття освітнього ступеня першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 

208 Агроінженерія в Луцькому національному технічному університеті та 

відбір осіб, які за рівнем знань та вмінь володіють компетентностями та 

компонентами, набутими на освітньо-кваліфікаційному рівні молодшого 

спеціаліста. Для подачі документів на освітню програму на спеціальність 208 

Агроінженерія вступники повинні мати сертифікат з української мови, диплом 

молодшого спеціаліста за однією зі споріднених спеціальностей. 

Конкурсні фахові вступні випробування для вступу на навчання на основі 

раніше здобутого освітнього рівня молодшого спеціаліста здійснюється 

здійснюються фаховою атестаційною комісією Луцького національного 

технічного університету.  

Завданням фахових вступних випробувань є оцінка рівня фахової 

підготовки фахівців, які мають освітній рівень молодшого спеціаліста за 

спорідненою спеціальністю, виявлення глибини теоретичних знань, практичних 
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вмінь і навичок та можливості застосування набутих знань при складанні 

фахових випробувань.  

Завдання фахових випробувань охоплюють знання та вміння студентів з 

дисциплін циклів загальної, професійної, математичної та природничо-наукової 

підготовки. 

Вступні випробування проводяться за основними дисциплінами 

навчального плану підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» – „Основи інженерної графіки”, 

“Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання”, “Технічна 

механіка”, “Інформатика”, «Основи агрономії», «Основи тваринництва», 

«Ремонт машин і обладнання», «Сільськогосподарські машини та знаряддя», 

«Трактори та автомобілі». 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання за освітнім ступенем 

бакалавр  за спеціальністю 208 Агроінженерія . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

Програма вступного фахового випробування для освітнього ступеня 

бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста на спеціальність 208 Агроінженерія  містить основні питання з 

наступних дисциплін: 

 

„ОСНОВИ ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ” 

 

1. Основні відомості про оформлення креслеників 

Формати. Розміри та позначення. Основний напис. Шрифти креслярські. 

2. Масштаб. Нанесення розмірів 

Нанесення розмірів. Масштаби та їх позначення. Нанесення розмірів при 

застосуванні різних масштабів. 

3. Геометричні побудови  

Поділ кіл на рівні частини. Спряження прямих дугою кола, прямої і дуги, 

двох кіл. Лекальні криві. 

4. Аксонометричні проекції 

Загальні поняття про аксонометричні проекції. Види аксонометричних 

проекцій: прямокутні (ізометрична і диметрична) і косокутна (диметрична). 

Аксонометричні осі. Показники спотворення. Зображення в аксонометричних 

проекціях плоских фігур. Зображення кола в площинах, паралельних до 

площин проекцій в ізометричній і диметричній проекціях. 

5. Проекційне креслення 

Компонування і послідовність виконання комплексного креслення 

моделі. Проекціювання моделі за її наочним зображенням. Побудова третьої 

проекції моделі за двома даними. 

6. Загальні правила виконання креслеників 

Зображення: види, розрізи та перерізи. 

Види. Розташування основних видів. Допоміжні види, їх виконання і 

позначення. 

Місцеві види, їх застосування, виконання і позначення 

Розрізи: прості (горизонтальні, вертикальні, похилі) і складні (ступінчасті 

та ламані). 

Позначення розрізів. Розташування розрізів. 

Місцеві розрізи. Поєднання частини (половини) розрізу з частиною 

(половиною) виду і правила їх виконання. 

Перерізи винесені і накладені. Розміщення перерізів. Штриховка в 

розрізах і перерізах. 

Виносні елементи їх визначення і зміст. Виконання виносних елементів, 

зображення і позначення виносних елементів. Умовності та спрощення при 

виконанні зображень. 
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7. Зображення і позначення різьбових з’єднань 

Гвинтова лінія. Поняття про гвинтову поверхню. Класифікація різьб. 

Основні параметри різьби. Характеристика стандартних різьб. Умовне 

зображення і позначення різьби згідно стандарту. 

Зображення і позначення нарізних деталей (болтів, гвинтів, шпильок, 

гайок, тощо) за їх дійсними розмірами згідно стандарту. 

 

„ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНІ 

ВИМІРЮВАННЯ” 

 

1. Загальні принципи взаємозамінності при виготовленні деталей і 

ремонті машин 

Визначення взаємозамінності, її види. Принципи взаємозамінності,_ 

фактори, що впливають на забезпечення взаємозамінності. Вплив 

взаємозамінності на якість продукції і продуктивність праці.  

2. Основні поняття про допуски і посадки 

Класифікація з'єднань за формою спряжених поверхонь. Основні 

визначення - отвір, вал, розміри (номінальний, дійсний, граничний); відхилення 

розміру - граничні, основні, середні; допуск розміру. Визначення посадки. 

Поняття про зазори і натяги у з'єднаннях. Граничні зазори і натяги, допуск  

посадки, його зв'язок з допуском розмірів отвору і вала. Поле допуску. 

Графічне зображення полів допусків. Позначення допусків на кресленнях. 

Розв'язування прикладів для заданих умов з'єднання. 

3. Системи допусків і посадок гладких циліндричних з'єднань 

Принципи побудови системи допусків. Єдина система допусків і посадок 

(ЄСДП, ICO). Міжнародна система допусків ї посадок. Інтервали розмірів. 

Одиниця допуску. Коефіцієнт точності, квалітет точності. Основні відхилення. 

Умовне позначення полів допусків. Утворення посадок, поняття про систему 

отвору і систему валу. Обмеження у використанні полів допусків і квалітетів 

точності. Позначення полів допусків деталей на кресленнях. 

4. Вибір посадок і призначення допусків 

Загальні принципи розрахунку і вибору посадок. Обґрунтування вибору 

системи отвору або системи валу. Розрахунок і вибір посадок із гарантованим 

зазором та натягом.  

5. Точність геометричних параметрів 

Основні параметри, що характеризують деталь як геометричне тіло або їх 

сукупність. Точність обробки. Відхилення форми, його визначення і види. 

Відхилення розташування, його визначення і види. Допуски форми і 

розташування поверхонь. Правила позначення на кресленні допусків форми і 

розташування поверхонь. 

Хвилястість поверхонь. Шорсткість поверхонь. Параметри, що 

характеризують шорсткість поверхонь. Позначення шорсткості поверхонь на 

кресленнях. Вплив хвилястості й шорсткості на надійність і довговічність 

машин. 
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6. Система допусків і посадок підшипників кочення 

Підшипники кочення, їх будова, конструкційні особливості, маркування. 

Класи точності підшипників кочення. Вимоги до точності розмірів, форми і 

шорсткості поверхонь під підшипниками кочення. Види навантаження кілець. 

Особливості монтажу підшипників кочення. 

7. Система допусків і посадок шпонкових і шліцьових з'єднань 

Конструкції і типи шпонок, спряжені розміри шпонкових з'єднань. 

Відхилення і поля допусків розмірів елементів з'єднання по ширині шпонки. 

Допуски інших розмірів шпонкових з'єднань, їх позначення на кресленнях. 

Шліцьові з'єднання, їх види. Способи центрування шліцьових 

прямобічних з'єднань. Позначення розмірів елементів шліцьового з'єднання і їх 

відхилень на кресленнях. 

8. Система допусків і посадок кріпильних різьбових з'єднань 

Основні параметри метричної кріпильної різьби. Класифікація різьб за 

різними ознаками. Класи точності різьбових з'єднань, ступінь точності, поле 

допуску. 

9.  Основи технічних вимірювань 

Класифікація методів і засобів вимірювань. Похибки засобів вимірювань і 

причини їх виникнення. Класифікація похибок вимірювання. 

Основні метрологічні показники засобів вимірювання. Оцінювання 

точності та достовірності вимірювань. 

10. Універсальні засоби вимірювання. Засоби вимірювання 

спеціального призначення 

Плоскопаралельні кінцеві міри довжини. Класи точності й розряди 

Штангенінструменти. 

Мікрометричні інструменти. Індикаторні прилади. Важільно-механічні, 

важільно-зубчасті, пружинні вимірювальні прилади. Оптико-механічні та 

оптичні прилади. Пневматичні прилади. Автоматичні засоби вимірювання. 

Засоби активного контролю. 

Методи і засоби вимірювання відхилень форми, розташування і 

шорсткості поверхонь, різьби, конусів і кутів, зубчастих коліс. Вибір і 

призначення засобів вимірювання. Допустимі похибки при вимірюванні. 

11. Калібри 

Нормальні та граничні калібри. Калібри для контролю гладких 

циліндричних виробів (скоби, пробки). Регульовані калібри та їх установлення. 

Калібри для контролю довжин, висот, глибин, уступів тощо. Комплексні 

калібри. Номінальні, граничні та виконавчі розміри калібрів.  

 

«ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА» 

 

1. Статика 
Аксіоми статики. Розкладання сили на дві складові. Зв’язки (в’язі)  і їх 

реакції. Розподілене навантаження. Принцип тверднення. Плоска система 

збіжних сил.  Геометричний та аналітичний спосіб визначення рівнодійної 
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плоскої системи збіжних сил. Геометрична та аналітична умова рівноваги 

плоскої системи збіжних сил. Плоска система паралельних сил. Момент сили 

відносно точки. Плоска система пар сил. Основні властивості пари сил. 

Еквівалентні пари сил. Момент пари сил. Умови рівноваги плоскої системи пар 

сил. Опори і опорні реакції балок.. Плоска система довільно розміщених сил. 

Головний вектор та головний момент і їх властивості. Тертя ковзання та тертя 

кочення. Просторова система сил. Аналітична умова рівноваги просторової 

системи сил. Момент сили відносно осі. Центр ваги та його визначення. 

2. Кінематика 
Кінематика точки. Деякі відомості з теорії відносності. Основні 

визначення теорії механізмів та машин. Способи задання руху точки. 

Швидкість точки. Прискорення точки в криволінійному та прямолінійному 

русі. Відомості про кривизну кривих ліній. Види руху проекція прискорення на 

дотичну і нормаль. Проекція швидкості та прискорення на координатну вісь.  

Найпростіший рух твердого тіла. Поступальний та обертальний рух. Складний 

рух точки. Плоско паралельний рух твердого тіла. 

3. Динаміка 

Аксіоми динаміки. Диференціальне рівняння матеріальної точки. Основи 

кінетостатики. Сили інерції у криволінійному русі. Робота та потужність. 

Робота сили тяжіння. Механічний коефіцієнт корисної дії. Теорема про зміну 

кількості руху. Теорема про зміну кінетичної енергії. Закон збереження 

механічної енергії. Кінетична енергія твердого тіла. 

 

«ІНФОРМАТИКА» 

 

1. Загальні поняття інформаційних технологій. 
Поняття інформації. Властивості інформації. Предмет та історія 

інформатики. Інформаційні процеси. Одиниці інформації. Загальні відомості 

про системи числення. Двійкова арифметика. Вісімкові й шістнадцяткові числа. 

Відповідність різних систем числення. Повідомлення. Способи передачі і 

збереження інформації. Носії інформації. Кодування інформації. Історія 

розвитку обчислювальної техніки і застосування ЕОМ. 

2. Інформаційна система.  
Структура та функції інформаційної системи. Архітектура та принципи 

роботи ЕОМ.  Персональний комп’ютер та його основні вузли. Магістрально-

модульний принцип побудови ПК. Внутрішня пам’ять. Пристрої введення 

інформації. Пристрої виведення інформації. Зовнішня пам’ять комп’ютера. 

Комп’ютерні мережі. 

3. Операційна система  

Файли і каталоги.  Функції та склад ОС. Завантаження ОС. Команди для 

роботи з каталогами і файлами. Файлові менеджери Norton Commander (NC) та 

Total Commander (TC).  Операції з дисками та файлами у файлових менеджерах. 

4. Робота в середовищі Windows. 

Вступ до ОС Windows.  Знайомство з інтерфейсом Windows. Панель задач 
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і головне меню. Робота з вікнами Windows. Програма Провідник. Робота з 

файлами та папками. Робота з дисками. Стандартні програми з комплекту 

Windows XP/7. 

5. Текстовий процесор Word. 
Системи обробки тексту. Інтерфейс. Початок створення документа. Набір 

тексту. Завантаження документа. Зберігання, друкування та закриття 

документа.  Прийоми редагування.  Форматування символів і абзаців. 

Форматування сторінок. Стилі та структура документа. Робота з графічними 

об’єктами і малюнками .   

6. Робота в електронних таблицях Excel. 
Вступ до ЕТ. Введення, редагування і зберігання даних. Робота з 

формулами . Використання функцій. Підтримка баз даних в ЕТ. Робота зі 

списками.  Упорядкування і фільтрація даних. Обробка таблиць. Зведені 

таблиці. 

 

«ОСНОВИ АГРОНОМІЇ» 

 

1.Ботаніка. Фізіологія рослин. 
Органи рослин.  Корінь. Пагін. Стебло. Листок. Квітка. Способи 

розмноження. Визначення поняття корінь. Функції кореня. Типи коренів. 

Класифікація кореневих систем. Поняття про пагін і його функції. Будова 

бруньки. Типи бруньок. Ріст пагона. Визначення поняття і функції стебла. 

Макроскопічна будова. Визначення поняття і функції листка. Типи листків. 

Мікроскопічна будова. Видозміни листка - колючки, шипи, вусики, філодії, ловчі 

апарати комахоїдних рослин, листкові сокуленти, особливості будови і значення 

їх.  Квітка, її будова, значення. Поняття про розмноження. Вегетативне 

розмноження. Способи вегетативного розмноження. Генеративне розмноження, 

його суть. 

2. Фотосинтез, транспірація, дихання. Онтогенез 

Фотосинтез і його значення в кругообігу речовин у природі. Світлові і 

темнові реакції фотосинтезу. Залежність фотосинтезу від зовнішніх умов: світла, 

температури, концентрації вуглекислого газу, мінерального живлення і 

вологозабезпеченості рослин.  

Вміст, властивості і фізіологічна роль води в рослині. Потреба рослин у 

воді. Поняття про водний баланс рослин. Роль транспірації в житті рослин. 

Водний дефіцит рослин. В'янення. 

Значення дихання в житті рослин. Залежність дихання від внутрішніх і 

зовнішніх умов. 

Поняття про онтогенез і філогенез рослин. 

3. Ґрунтознавство  

Поняття про грунт, ґрунтоутворюючі фактори і ґрунтотворний процес. 

Родючість ґрунту. 

Механічний склад і його вплив на властивості ґрунту.  Походження і 

склад мінеральної частини ґрунту. Класифікація механічних елементів, їх 
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хімічний склад і фізичні властивості. Класифікація ґрунтів за механічним 

складом. Вплив механічного складу на агрономічні властивості ґрунтів. 

Поняття про грунт. Ґрунт як природне тіло, об'єкт праці та основний засіб 

сільськогосподарського виробництва. Поняття про ґрунтоутворення. Загальна 

схема ґрунтоутворюючого процесу. Геологічний (великий), біологічний (малий) 

кругообіг речовин у природі. Фактори ґрунтоутворення. Ґрунтовий профіль, 

його утворення і будова, зовнішні (морфологічні) ознаки горизонтів. Джерела 

утворення гумусу в ґрунті. Значення гумусу в ґрунтоутворенні, родючості 

ґрунтів. Шляхи нагромадження гумусу в ґрунті та поліпшення його якості. 

4. Землеробство 

Фактори життя рослин і закони землеробства. Зональні системи 

землеробства і сівозміни 

Фактори розвитку і росту рослин, особливості використання їх рослинами. 

Грунт, як посередник у використанні факторів життя. 

Закони землеробства: закон рівнозначності і незамінності факторів; закон 

мінімуму, оптимуму, максимуму; закон сукупності дій факторів; закон 

повернення поживних речовин у ґрунт; закон плодозмінності. Використання 

законів землеробства на практиці. Поняття про систему землеробства як 

комплекс агротехнічних, меліоративних і організаційно-економічних заходів, що 

забезпечують максимальну ефективність землеробства. 

Характерні особливості сучасних систем землеробства: інтенсивність, 

грунтозахисність, зональність, нормативність, технологічність. Історія розвитку 

систем землеробства. Класифікація систем землеробства. Інтенсивні 

ґрунтозахисні системи землеробства. Поняття про сівозміни. Агротехнічне і 

організаційно-господарське значення сівозмін, наукові основи чергування 

культур у сівозміні. Класифікація сівозмін. Введення і освоєння сівозмін. Книга 

історії полів. 

Бур'яни і боротьба з ними. Поняття про бур'яни, шкода від них. Джерела 

забур'янення полів. Біологічні особливості бур'янів. 

Класифікація бур'янів. Коротка характеристика основних представників 

окремих груп бур'янів. Особливості розвитку і розмноження бур'янів, райони їх 

поширення. Карантинні бур'яни. Методи обліку забур'яненості посівів, ґрунту. 

Складання карг забур'янення полів, їх використання. 

Обробіток ґрунту. Ерозія ґрунту, заходи боротьби з нею. Меліорація 

земель 

Завдання обробітку ґрунту в інтенсивному землеробстві. Технологічні 

операції обробітку ґрунту. Загальні та спеціальні прийоми обробітку ґрунту під 

ярі і озимі культури. Ґрунтозахисна і енергозберігаюча спрямованість обробітку 

ґрунту в інтенсивному землеробстві. Особливості обробітку ґрунту в районах 

забруднення радіонуклідами. Агротехнічні вимоги до обробітку ґрунту. 

Поняття про ерозію ґрунтів. Шкода, спричинювана ерозією. Види ерозії. 

Умови, що визначають прояв ерозії. Основні елементи ґрунтозахисного 

комплексу в землеробстві. Контурно-меліоративна система землеробства в 

умовах водної ерозії ґрунту. Екологіко-економічна ефективність ґрунтозахисної, 
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контурно-меліоративної системи землеробства. Зрошення, способи і техніка його 

проведення. Осушення, способи і техніка його проведення. Культуртехнічні 

роботи. 

5. Захист рослин 

Загальні відомості про шкідників і хвороби сільськогосподарських 

культур. Шкідники і хвороби сільськогосподарських культур, система захисних 

заходів. 

Значення комах. Система травлення комах. Життєвий цикл комах. Харчова 

спеціалізація, типи пошкоджень рослин комахами. 

Поняття про хвороби рослин. Класифікація хвороб. Основні ознаки 

проявлення хвороб (в'янення, наліт, пустули, плямистість, нарости тощо).  

Загальна характеристика багатоїдних шкідників. Особливості боротьби з 

багатоїдними шкідниками. 

Шкідники і хвороби зернових культур. Інтегрована система захисту. 

Шкідники зерна і продуктів переробки під час зберігання та система 

захисту зернових запасів. Контроль на заселеність зерна шкідниками. 

Шкідники і хвороби бобових культур. Інтегрована система захисту. 

Шкідники і хвороби технічних культур. Інтегрована система захисту. Шкідники і 

хвороби картоплі та цукрових буряків. Інтегрована система захисту. 

Шкідники і хвороби овочевих культур відкритого і закритого ґрунту та 

під час збереження овочів. Система захисту рослин. Шкідники і хвороби 

плодових, ягідних культур, винограду, полезахисних та лісових насаджень. 

Заходи боротьби з шкідниками та хворобами. 

Методи боротьби з шкідниками і хворобами сільськогосподарських 

культур 

Класифікація методів боротьби. Агротехнічний, фізико-механічний, 

фізичний, біологічний і хімічний методи боротьби. Особливості застосування 

кожного методу. Заходи щодо охорони довкілля. 

6. Агрохімія 

Мінеральні, органічні добрива. Система удобрення 

Завдання перед хімічною промисловістю з виробництва і застосування 

добрив у сільському господарстві. 

Класифікація мінеральних добрив: однокомпонентні (азотні, фосфорні, 

калійні, вапнякові, мікродобрива), комплексні або багатокомпонентні. 

Сировинна база виробництва мінеральних добрив. Фізико-механічні 

властивості добрив (вологість, гідроскопічність, максимальна вологоємність, 

щільність, гранулометричний склад, міцність гранул, розсівання добрив). 

Вимоги державних стандартів і технічних умов до якості основних 

мінеральних добрив. 

Значення повного і правильного використання органічних добрив в 

умовах інтенсивної хімізації сільського господарства. 

Класифікація органічних добрив: підстилковий гній та компост», сеча і 

гноївка, пташиний послід, торф і торфокомпост, сапропель, органо-мінеральні 
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суміші, зелене добриво. Рідкий гній та його використання. Теорія і практика 

використання біогумусу і біомаси. 

Поняття про систему удобрення в господарстві. Основні ланки при 

розробці системи удобрення в сівозміні та її завдання. Планування, 

застосування і встановлення норм мінеральних добрив. Залежність між 

врожайністю і нормами добрив. Балансові методи визначення потреби і норм 

добрив. Способи внесення добрив та їх значення в забезпеченості оптимальних 

умов живлення на весь період вегетації  сільськогосподарських   культур   при   

інтенсивній   технології вирощування. 

7. Рослинництво 

Основи насіннєзнавства, стандартизації 

Поняття про біохімічні властивості насіння. Посівні та врожайні якості, 

шляхи поліпшення. Основи очистки та сортування насіння. Вимоги до чистоти 

та вирівнювальності насіння. Шляхи запобігання травмуванню насіння. 

Підготовка насіння до посіву. Лабораторна, польова схожість, 

регулювання умов проростання насіння і появи схожості. Вимоги державного 

стандарту до посівного матеріалу. 

Система стандартизації. Державний нагляд за впровадженням і 

дотриманням умов стандартів і технічних умов на продукцію сільського 

господарства. Вимоги технічних умов (ТУ) до якості насіннєвого матеріалу. 

Ознайомлення з базисними і обмежувальними нормами якості зерна, 

встановленими в стандартах, різниця між ними. Правові основи стандартизації. 

Зернові культури-основа сільськогосподарського виробництва. Збільшення 

виробництва зерна і підвищення його якості - найважливіша проблема розвитку 

сільського господарства. Економічне значення, матеріальне стимулювання 

виробництва зерна сильних, твердих пшениць і цінних сортів та гібридів інших 

зернових культур. 

Посівні площі, урожайність, валові збори основних зернових культур, 

загальні морфологічні ознаки, хімічний склад зерна і соломи. 

 Загальна характеристика хлібів першої та другої груп. Ріст і розвиток 

зернових культур. Вилягання хлібів і заходи запобігання боротьби з ним. 

Поняття про морозо - і зимостійкість культур. 

Озима пшениця. Ботанічні та біологічні особливості. Особливості 

вирощування озимої пшениці. Підсів, пересів озимих залежно від стану посівів. 

Основні елементи інтенсивної технології вирощування озимої пшениці у 

ведучих країнах Європи (Німеччина, Нідерланди, Угорщина). 

Загальна характеристика зернових бобових культур, їх роль у збільшенні 

виробництва зерна, вирішенні проблем рослинного білка і підвищенні родючості 

ґрунту. Кормова, продовольча, технічна цінність зерна. Ботанічна 

характеристика та біологічні особливості бобових культур. Особливості 

вирощування гороху - однієї з основних бобових культур. 

Ботанічна різноманітність рослин групи коренеплодів. Подібність 

коренеплодів за метою їх вирощування, морфологією кореня, біологією розвитку 

і прийомами вирощування. Особливості будови коренів коренеплодів, дворічний 
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цикл розвитку коренеплодів. Відхилення від нормального циклу розвитку 

(цвітуха, упрямці). 

Біологічні особливості і особливості вирощування цукрових буряків 

основної цукроносної і кормової культури зони Лісостепу України. Основні 

елементи інтенсивної технології вирощування цукрових буряків у ведучих 

країнах Європи (Німеччина). 

Картопля. Значення її як продовольчої, технічної і кормової культури. 

Завдання щодо збільшення картоплі в Україні. Ботанічні та біологічні 

особливості. Особливості вирощування картоплі. Спеціалізація і концентрація 

картоплярства. Підготовка бульб до реалізації на ринок, державі, вимоги 

Держстандарту. 

Народногосподарське значення баштанних культур, поширення, 

урожайність. Морфологічні та біологічні особливості. Основні сорти зони. 

Технологія вирощування гарбузів, динь, кавунів. Особливості збирання, 

зберігання, підготовка до реалізації на ринок. Вимоги Держстандарту до якості 

продукції. 

Загальна характеристика прядивних культур, їх значення. Основні 

прядивні культури, які вирощуються в Україні (льон-довгунець, коноплі). 

Морфологічні ознаки, біологічні особливості, сортовий склад та основні 

елементи технології вирощування льону-довгунця і конопель Значення олійних 

культур. Класифікація. Хімічний склад та використання рослинної олії. 

Соняшник - основна олійна культура в Україні. Поширення та врожайність. 

Ботанічні та біологічні особливості. Інтенсивна технологія вирощування 

соняшнику. Обґрунтування прийомів догляду за посівами. Використання бджіл 

для запилення. Передзбиральна десикація посівів соняшнику. 

Ефіроолійні культури, їх ботанічна різноманітність та використання. 

Коріандр, кмин, м'ята. Особливості біології та основні елементи технології 

вирощування. 

Кормові сіяні трави та нові кормові культури. Алкалоїдні технічні 

культури 

Народногосподарське значення багаторічних і однорічних сіяних трав. 

Багаторічні та однорічні бобові трави.  

Конюшина, люцерна, еспарцет, буркун. Особливості вирощування на сіно 

та насіння.  

Багаторічні бобові трави: вика озима та яра, серадела. Особливості 

вирощування в чистих посівах та сумішах. 

Багаторічні та однорічні сіяні трави. Тимофіївка, вівсяниця лучна, стоколос 

безостий, райграси (високий, багатоукісний, пасовищний), житняк. 

Нові кормові культури. Борщівник, Сосновського, гірчак Вейреха, редька 

олійна, живокіст, мальва. 

Тютюн і махорка. Значення тютюну і махорки. Шкода від куріння. 

Біологічні особливості та технологія вирощування тютюну та махорки. 

Овочеві  культури. 
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Коротка характеристика основних овочевих культур. Загальні прийоми 

технології вирощування овочевих культур. 

Поняття про овочівництво закритого ґрунту. Особливості вирощування 

основних овочевих культур. 

 

«ОСНОВИ ТВАРИННИЦТВА» 

 

1. Основи анатомії і фізіологія с/г тварин 

Поняття  про тканини, органи і системи  сільськогосподарських тварин і 

їх   взаємозв'язок в організмі. 

Система органів травлення, особливості травлення  у тварин  з 

багатокамерним шлунком і птиці. 

Система дихання, кровообігу, обміну речовин.  Будова і функція молочної 

залози, фізіологія молоковіддачі.   

Розмноження тварин, вагітність самок. 

2. Основи розведення с/г тварин » 

Походження і одомашнення сільськогосподарських тварин. Конституція і її 

типи, екстер'єр, інтер'єр тварин та їх зв'язок з продуктивністю. 

Добір, підбір, спадковість, мінливість, методи розведення.  

Види продуктивності тварин і їх облік. 

Тривалість життя тварин, використання плідників і маток. 

3. Основи годівлі с/г тварин 

Значення повноцінної годівлі тварин. Кормова одиниця, кормова норма, 

раціон.  

Поживність кормів і їх хімічний склад. Фактори, що впливають на склад, 

поживність.   

Види кормів.  Технологія заготівлі і зберігання сіна, силосу, сінажу. 

Значення  кормова одиниця, кормова норма, раціон.  Технологія заготівлі і 

зберігання сіна, силосу, сінажу 

4. Спеціальне тваринництво 

Скотарство 
Народногосподарське значення скотарства як галузі.  

Санітарно-гігієнічні  умови  одержання  молока  і  його  первинна 

обробка. 

Основні показники м'ясної продуктивності і вплив на неї різних 

факторів. 

Лактація, лактаційна крива,  вплив різних факторів на молочну 

продуктивність. 

Визначення вгодованості Відтворення стада, вирощування молодняку. 

Годівля і утримання. 

Племінна робота. Основні планові породи великої рогатої худоби. 

Свинарство 
Народногосподарське значення. 

Способи утримання і годівля свиней. 
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Особливості утримання і годівлі поросних і підсисних свиноматок. 

Відлучення поросят. Типи відгодівлі свиней.  

Племінна робота. Основні планові породи свиней. 

Вівчарство. Конярство.  Птахівництво 
Народногосподарське значення вівчарства, конярства, птахівництва як галузі.    

Особливості утримання  і годівлі овець, коней, птиці.  Основні  породи   овець,  

коней, птиці за  напрямами продуктивності.  Племінна   робота овець,  коней, 

птиці.  

Біологічні і господарські особливості великої рогатої худоби, свиней, коней, 

птиці, овець. Види продуктивності  овець, коней, птиці. Хімічний склад і харчова 

цінність молока.   Склад і харчова цінність м'яса. 

5. Основи зоогігієни і ветеринарії 

Поняття про зоогігієну 

Завдання зоогігієни із створення умов утримання і годівлі тварин для 

збереження поголів'я і підвищення продуктивності. Зоогігієнічні   і   ветеринарно-

санітарні   вимоги  до  тваринницьких приміщень. Зоогігієнічні вимоги до кормів , 

ґрунту і води. 

Поняття про ветеринарію 
Заходи щодо поліпшення ветеринарно-санітарного стану 

тваринницьких ферм, комплексів і посилення охорони  сільськогосподарських  

тварин від захворювань. Причини виникнення інфекційних і незаразних 

захворювань. Економічні збитки завдані хворобами тварин. 

Зоогігієна як основа ветеринарної профілактики. Поняття про інфекційні 

хвороби, що можуть передаватися від хворих тварин до людей.   

 

«РЕМОНТ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ» 

 

1. Виробничий процес ремонту машин і обладнання 

Поняття про якість машин. Показники якості машин і відновлення 

деталей, їх класифікація. Визначення Державними стандартами поняття 

надійності машин. Основні терміни і визначення, які включають поняття 

«експлуатаційна надійність». Зовнішні та внутрішні фактори, які знижують 

надійність машин. Оцінка технічного стану машин та основні способи його 

поліпшення. Вплив якості надійності машин на витрати, пов’язані з усуненням 

відказів. 

Основні поняття і події: справний, несправний, працездатний, 

непрацездатний стан, пошкодження, відказ, несправність. Види і причини 

несправностей. Поняття про допустимі та граничні розміри, зазори, натяги. 

Визначення строку служби деталі та спряження. Критерії граничного зносу 

деталей та спряжень. Методи визначення несправностей, способи їх усунення і 

попередження. 

Поняття про виробничий і технологічний процес ремонту машин. Схема 

технологічного процесу капітального і поточного ремонтів машин. Методи 

ремонту машин і форми організації праці на ремонтних підприємствах. 
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Вимоги державних стандартів до машин і складальних одиниць, які 

здаються в ремонт. Приймально-здавальна документація. Технологічний процес 

розбирання. Основні вимоги і рекомендації при виконанні розбиральних робіт. 

Технологічна документація. 

Класифікація способів очищення та миття складальних одиниць і деталей. 

Мийні засоби, їх характеристика. Технологія мийно-очисних операцій, 

контроль якості. Вплив багатостадійного миття деталей на якість ремонту. 

Суть і основні завдання і методи дефекації. Класифікація дефектів, 

дефекти типових деталей. Поняття про залишковий ресурс деталей і спряжень. 

Основні ознаки вибракування деталей. 

Обладнання і пристрої при комплектуванні, технічна документація на 

дефектувально-комплектувальні роботи. 

Методи складання складальних одиниць машин, розробка схеми 

складальної одиниці. Теоретичні основи і методика обкатки і випробування 

агрегатів і машин при ремонті. Балансування двигунів після обкатки. 

 

2. Усунення пошкоджень деталей машин 

Визначення способу відновлення. Технологічні способи та їх 

різновидність, що використовуються при відновленні деталей. Техніко-

економічні показники способів відновлення деталей. Способи відновлення 

посадок. Відновлення жорсткості з’єднаних деталей. Відновлення взаємного 

розміщення деталей і складальних одиниць. Мета відновлення деталей  

зварюванням і наплавленням. Особливості зварювання і наплавлення чавунних 

деталей, деталей з алюмінію та його сплавів і деталей зі спеціальних сплавів. 

Обладнання та інструмент, що застосовуються при зварюванні і наплавленні. 

Суть процесу газового зварювання. Матеріали, обладнання і інструмент, що 

застосовуються при газовому зварюванні. 

Мета відновлення деталей механізованими способами, галузі 

застосування. Суть відновлення наплавленням під шаром флюсу, вібродуговим 

наплавленням у середовищі захисних газів. Обладнання, пристосування й 

інструмент, що застосовуються при механізованих способах наплавлення. 

Охорона праці. Суть відновлення деталей заливання рідким металом, 

індукційним, електрошлаковим наплавленням, електроконтактним 

зварюванням. Галузь застосування, матеріали, обладнання, пристосування та 

інструмент, що застосовуються. Суть відновлення деталей газотермічним 

напилюванням. Технологія газополуменевого напилювання, плазмового 

дугового наплавлення і напилювання. Переваги і недоліки. Охорона праці. 

Види полімерних матеріалів, що застосовуються для відновлення деталей. 

Способи та технологія нанесення  полімерних матеріалів на зношені поверхні 

деталей. Технологія виконання роздавання, обтискання, витягування, 

осадження, вдавлювання накатуванням. Переваги і недоліки. 

Мета й галузь застосування термообробки і хіміко-термічної обробки. 

Суть і технологічний процес нормалізації, гартування, відпускання, цементації, 

азотування і ціанування, нітроцементації, відпалювання 1 та 2 роду. Режими 
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обробки. Контроль якості, охорона праці. Суть відновлення деталей з 

використанням ядерної технології та за допомогою електроерозійної, 

електроіскрової, електромеханічної і анодно-механічної обробки. Техніко-

економічна оцінка відновлення деталей вищезазначеними способами. Суть 

процесу електролізу. Технологічний процес залізнення, хромування, міднення, 

нікелювання, електролітичного осадження металів натиранням. Переваги і 

недоліки. Мета, галузь застосування та особливості  слюсарних і верстатних 

способів обробки металів при їх відновленні. Вибір установок, баз, припуск на 

обробку, режимів різання при механічній обробці поверхонь. Вплив величини 

припусків на собівартість відновлення деталей. 

Суть і галузь застосування паяння при ремонті машин. Види припоїв та 

флюсів, їх марки і правила вибору. Особливості технології пайко зварювання 

тріщин у деталях, виготовлених з чавуну та запаювання пробоїн. 

Пристосування та інструмент. Основні завдання при проектуванні 

технологічних процесів. Вибір раціонального способу відновлення зношених 

деталей. Етапи розробки технологічних процесів, їх завдання. Розробка 

маршрутного технологічного процесу відновлення деталі. Оформлення 

технологічної документації відповідно до вимог ЕСТД і нормативно-технічної 

документації. Завдання і методи нормування ремонтних робіт. Система оплати 

праці робочих інженерно-технічних робітників. Наукова організація праці. 

Матеріальне стимулювання. 

3. Технологія ремонту автотракторних і комбайнових двигунів 

Технічна характеристика блоків циліндрів і гільз. Технічні вимоги на 

ремонт блоків циліндрів і гільз. Характерні несправності, способи і методи їх 

визначення. Технічні умови на вибраковування. Технологія відновлення блоків 

циліндрів, відновлення гільз регламентованими ремонтними розмірами. 

Технічна характеристика деталей КШМ, характер несправності, способи і 

методи їх визначення. Технологія відновлення типових деталей КШМ. 

Обладнання, пристосування й інструмент. 

Технічна характеристика деталей механізму газорозподілу. Характерні 

несправності, способи і методи їх визначення. Технічні умови на 

вибраковування. Технологія ремонту головок блока, відновлення клапанів, 

штовхачів, штанг, коромисел, пружин, напрямних втулок. Характерні 

несправності складальних одиниць системи мащення. Допустимі параметри  

Спрацювань деталей масляних насосів і фільтрів. Особливості складання 

масляних насосів, обкатка і випробування. 

Характерні несправності складальних одиниць системи охолодження. 

Технічні умови на вибраковування деталей. Технологія ремонту радіаторів, 

водяних насосів. Особливості складання водяних насосів. Визначення 

охолоджувальної придатності радіаторів. Характерні несправності складальних 

одиниць системи живлення дизельних і карбюраторних двигунів, їх зовнішні 

ознаки. Технічна характеристика прецизійних пар і технічні вимоги на їх 

ремонт. Ремонт турбокомпресорів і повітроочисників. Особливості складання, 

регулювання і випробування паливних насосів регуляторами, форсунок, 
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підкачувальних насосів, карбюраторів і бензинових насосів. Контроль якості 

ремонту. 

Характерні несправності складальних одиниць електрообладнання, 

зовнішні ознаки. Технологія відновлення типових конструктивних елементів 

електрообладнання. Обкатка, випробування, режим і параметри випробування. 

Заряджання акумуляторної батареї. Технологічна послідовність складання 

двигунів. Особливості установки гільз, колінчастого вала, розподільчого вала, 

складання шатунно-поршневої групи, головки, блока. Технологічна 

послідовність обкатки та випробування. Контрольний огляд двигуна після 

обкатки. Вплив якості складання і обкатки на економічність роботи двигуна. 

4. Технологія ремонту трансмісії і ходової частини тракторів, 

автомобілів і комбайнів 

Технічна характеристика рам, корпусних деталей, кабін. Характеристика 

несправності, способи і засоби їх визначення. Технологія усунення типових 

дефектів і несправностей рам, , корпусних деталей, кабін. Обладнання, 

пристосування, інструмент. Технічна характеристика деталей трансмісії і 

ходової частини, вимоги на їх ремонт. Технологія відновлення котків, маточин, 

зубчастих коліс, валів. 

Характерні несправності зчеплення гальм і рульового керування, способи 

і методи їх визначення. Технологія відновлення типових деталей зчеплення 

гальм і рульового керування. Контроль якості ремонту. Характерні 

пошкодження камер і покришок пневматичних шин. Технологія ремонту. 

Обладнання, пристосування, інструмент, що використовується при ремонті шин 

і камер. Охорона праці. 

Характерні несправності гідронасосів, гідро розподільників, 

гідроциліндрів, їх зовнішні ознаки. Особливості складання і випробування 

складальних одиниць і шлангів. Контроль якості ремонту. Охорона праці. 

Вимоги, що ставляться до складальних одиниць, які поступають на складання 

машин. Технологія складання колісної і гусеничної машин. Мета обкатки 

складальних одиниць машин. Обкатка тракторів і автомобілів на стендах, 

режими обкатки. Мета фарбування машин. Способи видалення старої фарби. 

Підготовка поверхні до фарбування, обладнання та матеріали видалення старої 

фарби. Сушіння. Обладнання, пристосування, інструмент, що використовується 

при фарбуванні. Охорона праці та правила протипожежної безпеки. 

5. Ремонт сільськогосподарських машин 

Характерні несправності культиваторів, борін, лущильників, плугів. 

Технічна характеристика робочих органів і деталей ґрунтообробних машин. 

Технологія ремонту робочих органів і деталей ґрунтообробних машин. 

Контроль якості відновлення деталей. Характерні несправності  механізмів і 

вузлів посівних і садильних машин. Способи та методи усунення типових 

несправностей. Особливості  складання та регулювання типових механізмів і 

вузлів посівних і садильних машин. Технічна характеристика різальних і 

молотильних апаратів. Способи і методи ремонту та відновлення. Балансування 

барабанів. Контроль якості ремонту. 
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Технічна характеристика складових частин ланцюгових і пасових 

передач, транспортерів, шнеків, елеваторів, запобіжних муфт. Характерні 

спрацювання, технологія ремонту. Охорона праці. Способи і методи усунення 

типових несправностей різальних і подрібнюючи апаратів с/г машин. 

Технологічні особливості складання збірних одиниць с/г машин. Мета обкатки і 

вимоги, що ставляться до складальних одиниць, які поступають  на складання 

машин. Технологія і режими обкатки, типові операції. 

6. Ремонт обладнання тваринницьких ферм 

Характерні несправності механізмів та обладнання водопостачання. 

Особливості ремонту, складання і випробування обладнання для 

водопостачання тваринницьких ферм. Технічні вимоги. Способи контролю 

якості робіт. Характерні несправності і відкази в роботі дробарок, 

подрібнювачів, мобільних роздавачів, соломорізок. Причини спрацювання, їх 

зовнішні ознаки. Способи і методи усунення характерних несправностей. 

Технічна характеристика ремонтопридатних  складових частин доїльних 

установок, сепараторів, пастеризаторів, охолоджування молока.  Характерні 

несправності механізмів і обладнання, способи і методи усунення типових 

несправностей. Технологія ремонту.  Контроль якості ремонту. Характерні 

несправності та відкази в роботі обладнання птахоферм і інкубаторів. Способи і 

методи їх визначення та усунення. Технічні вимоги. 

Характерні несправності парових котлів. Способи і методи усунення 

типових несправностей. Технічні умови на вибраковування котлів. Вимоги 

техніки безпеки. Характерні несправності механізмів і обладнання систем 

гноєвидалення. Технічні умови на вибраковування машин і обладнання. 

Охорона праці. 

Ремонт основних агрегатів і складальних одиниць машин для переробки 

продуктів рослинництва та тваринництва. Контроль якості ремонту Характерні 

несправності токарних, свердлильних, шліфувальних і фрезерних верстатів.   

7. Організація і планування ремонту машин 

Завдання планування робіт ремонтного підприємства(РП). Суть заходів 

щодо планування ремонтних робіт. Визначення кількості ремонтів, їх 

трудомісткість. Порядок складання річного плану завантаження майстерні 

господарства і плана-графіка проведення ремонтів. Задачі матеріально-

технічного постачання. Методика розрахунку річної потреби в запасних 

частинах, матеріалах та інструментах. Порядок видачі матеріальних цінностей 

із складу, облік і звітність. Організація централізованого відновлення 

спрацьованих деталей. 

Режими роботи майстерні. Визначення фонду часу робітників майстерні, 

фонду часу обладнання. Розрахунок загального щтату робітників майстерні, 

такту виробництва. Фронту ремонту. Проектування ремонтних підприємств. 

Розрахунок, підбір, розміщення основного і допоміжного обладнання для 

ремонту машин. Розрахунок площі відділення майстерні, вентиляції, 

освітлення, опалення. Порядок фінансування ремонту машин. Собівартість 

ремонту машин і її елементів. Прямі та накладні витрати. Розрахунок 
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собівартості ремонту машин. Економічна ефективність впровадження більш 

досконалого технологічного процесу. Визначення економічної ефективності. 

Завдання служби технічного контролю на РП. Види браків. Види і організація 

технічного контролю. Організація бездефектного випуску продукції. Значення 

організації технічного контролю в умовах ринкових відносин. 

 

«СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ ТА ЗНАРЯДДЯ» 

 

1. Ґрунтообробні машини та знаряддя 

Системи обробітку ґрунту. Агротехнічні вимоги до машин для обробітку 

ґрунту. Основні види і типи ґрунтообробних машин. Види оранки. Класифікація 

плугів. Загальна будова і робочі процеси плуга. Борони зубові, лапчасті, 

пружинні, шлейф-борони, сітчасті ,дискові та голчасті. Котки. Лущильники. 

Типи культиваторів і вимоги до них. Робочі органи культиваторів. Приєднання 

робочих органів до рами культиватора. Культиватори для суцільного обробітку 

ґрунту. Просапні культиватори. Машини з активними робочими органами. 

Машини для обробітку ґрунтів, що піддаються ерозії. Особливості конструкцій 

культиваторів-плоскорізів. Комбіновані ґрунтообробні машини. 

2. Посівні і садильні машини 
Способи посіву і садіння сільськогосподарських культур. Властивості 

добрив і рослинних матеріалів. Класифікація сівалок. Будова машин для посіву 

та садіння. Агротехнічні вимоги до сівалок. Загальна будова і процес роботи 

сівалок. Основні елементи висівних систем і конструктивні особливості 

дозаторів. Висівні та садильні апарати і агротехнічні вимоги до них. 

Насіннєпроводи і тукопроводи. Сошники. Пристрої для загортання насіння та 

добрив. Маркери і слідопоказчики та сигнальні пристрої. Робочі органи 

посівної секції. Будова і робочий процес рядкової зернової сівалки. Комбіновані 

ґрунтообробні і посівні агрегати. Кукурудзяні сівалки. Конструкції бурякових 

сівалок. Конструкції овочевих сівалок. Агротехнічні вимоги до 

картоплесаджалок і розсадосадильних машин. Типи садильних апаратів. 

Будова, принцип роботи машин для садіння картоплі. Розсадосадильні машини. 

3. Машини для підготовки та внесення добрив  

Види добрив і  способи їх внесення в грунт. Класифікація машин і 

агротехнічні вимоги до них. Апарати для дозування добрив і розкидальні 

пристрої. Тукові сівалки. Відцентрові розкидачі твердих мінеральних добрив. 

Розкидачі пилоподібних добрив. Машини для внесення  рідких добрив. 

Машини для внесення  аміаку. Машини для підготовки мінеральних добрив. 

Розкидачі органічних добрив. Машини для внесення  рідких органічних добрив. 

Машини для навантажування добрив. 

4. Машини для боротьби з шкідниками, хворобами  

сільськогосподарських культур та бур’янами 

Методи боротьби з шкідниками, хворобами і бур’янами. Типи машин для 

хімічного захисту і агротехнічні вимоги до машин. Протруювачі насіння. 
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Обприскувачі і аерозольні генератори. Будова обпилювачів. Фумігатори. 

Машини для приготування рідких пестцидів і заправлення обприскувачів. 

5. Технологічні процеси збирання кормів та комплекси машин для 

збирання трав і силосних культур 

Способи збирання трав на сіно, сінаж, трав’яне борошно, зелений корм. 

Агротехнічні вимоги до механізованого збирання кормів. Комплекси машин 

для збирання трав і силосних культур. Призначення і типи косарок. Різальні 

апарати косарок. Механізми приводу ножа. Способи приєднання різальних 

апаратів до рами. Призначення і типи граблів. Грабельні апарати. Конструкції і 

принцип роботи підбивальних пристроїв. Будова і принцип роботи волокуш. 

Будова і принцип роботи підбирача-копнувача ПК-1,6А. Будова і принцип 

роботи навантажувачів. Універсальний начіпний коповізнавантажувач КУН-10. 

Навантажувачі тюків і рулонів. Будова і принцип роботи причіпного укладача 

тюків ГУТ-2,5 та транспортувальника штабелів ТШН-2,5. Установки для 

досушування сіна методом активного вентилювання. Машини для 

приготування вітамінного трав‘яного борошна. Плющили. Будова і принцип 

роботи ПС – 1,6. Будова і принцип роботи ПРП – 1,6. Робочі органи 

силосозбиральних комбайнів. Будова і робочий процес КСС-2,6. Конструктивні 

особливості будови КС-1,8 “Вихрь”. Комбайн причіпний кормозбиральний   

КПКУ-75. 

6. Меліоративні машини 

Види меліоративних робіт. Класифікація машин. Поняття про 

культуртехнічні роботи. Машини для зрізання рослин, корчування, видалення 

каміння. Меліоративні системи. Машини для прокладання відкритих каналів 

Машини для утримання і ремонту каналів. Машини для зрошування. Машини 

для підготовки полів до зрошування. Дощувальні установки і машини. 

7. Машини для збирання зернових культур 

Агротехнічні вимоги до роботи зернозбиральних комбайнів. Призначення 

і класифікація зернозбиральних комбайнів. Агротехнічні вимоги до валкових 

жаток. Призначення і класифікація валкових жаток Конструкції жаток. Робочі 

органи комбайна. Технологічні схеми роботи основних видів комбайнів. 

Механізація збирання зернобобових культур. Конструкція комбайна КБК – 1. 

Пристосування для збирання соняшнику ПСП-1,5. Пристосування для збирання 

круп’яних культур. Пристосування для збирання насінників трав. Загальна 

будова самохідного комбайна КСКУ-6 “Херсонець 200”. 

8. Машини для післязбиральної обробки зерна 

Агротехнічні вимоги до машин для очищення, сортування і калібрування 

зерна. Типи машин для очищення, сортування і калібрування зерна. Способи 

очищення і сортування. Повітряно-решітні машини. Трієри. Фрикційні 

сепаратори. Електромагнітні машини. Пневматичні сортувальні столи. 

Агротехнічні вимоги до сушіння с/г. Культур. Способи сушіння. Класифікація 

сушарок. Конструктивні особливості сушарок 

9. Машини для збирання коренебульбоплодів і прядильних культур 
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Агротехнічні вимоги до машин для збирання цукрових буряків. 

Класифікація бурякозбиральних машин. Будова гичкозбиральних машин. 

Будова і процес роботи комбайна РКС 6. Конструкція бурякозбирального 

комбайна КС 6. Буряконавантажувачі. Агротехнічні вимоги до 

картоплезбиральних машин. Класифікація картоплезбиральних машин. Робочі 

органи картоплезбиральних машин. Конструкція і робота картоплезбиральних 

комбайнів. Картоплесортувальні пункти. Класифікація машин для збирання 

льону. Будова  і принцип роботи льонобралок. Робочі органи льонозбиральних 

машин. Машини для обмолочування льону. Перевертач стрічок і підбирач 

трести. 

10. Машини для збирання овочів і механізації робіт в садах і 

виноградниках  

Машини для збирання столових коренеплодів, цибулі та моркви. Машини 

для збирання томатів. Капустозбиральний комбайн МСК-1. Машини для сівби і 

садіння. Машини для догляду за деревами. Будова і робота машин для збирання 

плодів і винограду. 

 

«ТРАКТОРИ ТА АВТОМОБІЛІ» 

 

1. Загальна будова двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) 

Класифікація та основні механізми і системи ДВЗ. Основні поняття та 

визначення. Робочі цикли ДВЗ. Індикаторні діаграми. Порівняльна оцінка 

двигунів. Циліндри і блок-картери. Поршнева група. Деталі групи колінчастого 

вала. Робота механізму газорозподілу. Діаграма газорозподілу. Деталі 

механізму. Декомпресійний механізм. 

2. Система живлення ДВЗ 

Паливо для ДВЗ. Відмінності систем живлення дизельних і карбюраторних 

ДВЗ. Особливості механізмів і вузлів систем живлення ДВЗ. Сумішеутворення 

у дизелях. Схема роботи найпростішого карбюратора. Робота карбюратора на 

різних режимах роботи двигуна. Механізми карбюратора. 

3.  Система охолодження та  мащення ДВЗ  

Теорія мащення та мастильні матеріали. Класифікація систем мащення 

двигунів. Будова механізмів систем мащення. Схеми роботи систем 

охолодження. Будова механізмів систем охолодження. 

4.  Трансмісії тракторів і автомобілів. Муфти зчеплення 

Основні вузли та механізми трансмісій. Типові схеми зчеплення. Загальна 

будова муфти зчеплення. Основні деталі і елементи коробок передач. 

Роздавальні коробки і ходозменшувачі. Проміжні з’єднання і карданні передачі. 

Ведучі мости тракторів і автомобілів. Основні елементи ходової частини. 

Несучі системи і підвіски. Колісні та гусеничні рушії. 

5. Органи керування тракторами й автомобілями 

Загальні відомості про керування колісними машинами. Гальмівні системи 

автомобілів і колісних тракторів. 

6. Пускові двигуни та пристрої 
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Призначення і класифікація систем пуску двигунів. Система пуску 

основного двигуна допоміжним бензиновим. Конструктивні схеми і 

призначення трансмісії пускових двигунів (ПД). Система електричного пуску 

двигунів. Акумуляторні батарей. Стартери. 

7. Системи запалювання 

Система батарейного запалювання. Контактно-транзисторна система 

запалювання. Система запалювання від магнето. Функціональні елементи 

систем запалювання. 

8. Генератори перемінного струму і реле-регулятори 

Генератори перемінного струму призначення і класифікація. Регулятори 

напруги. Система освітлення і світлової сигналізації.  

9. Робоче обладнання тракторів і автомобілів 

Робоче і допоміжне обладнання тракторів та автомобілів. Напрямки 

розвитку мобільних  енергетичних засобів.  
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Вступні випробування проводяться у вигляді тестування. Для проведення 

тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження 

(реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється 

рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол. 

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються 

тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». 

Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами 

наочної інформації на Web-сайті Луцького НТУ (http://www.lutsk-ntu.com.ua) та 

інформаційних стендах приймальної комісії. 

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Правилами 

прийому до Луцького НТУ. 

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує варіант 

завдання, який містить 30 тестів, для кожного з яких передбачено 5 варіантів 

відповідей. 

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь і 

позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього 

завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На 

виконання тестового завдання відводиться 3 години (180 хвилин). 

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня фахових 

знань за наступними критеріями.  

Правильне виконання усіх 30 тестових завдань оцінюється в 100 балів. 

Кожен рівень складності оцінюється наступним чином: 

Перший рівень складності (від 1 до 10 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань оцінюються 

в 20 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 2 бали.  

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 12 балів. 

Другий рівень складності (від 11 до 20 тестового завдання). 
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Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань оцінюються 

в 30 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 3 бали. 

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 18 балів. 

Третій рівень складності (від 21 до 30 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань оцінюються 

в 50 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 5 балів. 

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 30 балів. 

Заяву про апеляцію щодо кількості балів, отриманих на вступному 

випробуванні у Луцькому НТУ, вступник може подати особисто не пізніше 

наступного робочого дня після оголошення кількості балів, отриманих з даного 

вступного випробування. Заява про апеляцію подається відповідальному 

секретарю Приймальної комісії та візується головою Приймальної комісії. 

 

 

 

Голова фахової атестаційної  

комісії для проведення вступних 

 випробувань                                                                               Володимир Дідух 


