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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Програма фахових випробувань для здобуття освіти за освітньою 
програмою «Автомобільний транспорт» підготовки здобувачів вищої освіти на 
другому (магістерському) рівні (далі – Програма) є нормативним документом 
Луцького національного технічного університету, яка розроблена на основі 
здобутого ступеня бакалавр за  спеціальністю 274 Автомобільний транспорт 
(освітня програма «Автомобільний транспорт») галузі знань 27 «Транспорт». 

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і 
науки України.  

Вступні випробування проводяться за основними дисциплінами 
навчального плану підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітнього ступеня 
(освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти з таких навчальних дисциплін:  

− автомобілі (конструкція); 
− електронне та електричне обладнання автомобілів (ЕЕОА); 
− автомобілі (теорія); 
− технології ремонту автомобілів; 
− автомобільні двигуни; 
− автомобілі (розрахунок); 
− технічна експлуатація автомобілів (ТЕА); 
− основи технічної діагностики автомобілів 
− екологія автомобільного транспорту 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 
оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання для здобуття освіти за 
освітньою програмою «Автомобільний транспорт» підготовки здобувачів вищої 
освіти на другому (магістерському) рівні за  спеціальністю 274 Автомобільний 
транспорт галузі знань 27 «Транспорт». 

Мета фахових випробувань – перевірка теоретичної та практичної 
підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітнього ступеня (освітньо-
кваліфікаційного рівня) вищої освіти і відбору  абітурієнтів з метою навчання 
для здобуття освіти за освітньою програмою «Автомобільний транспорт» 
підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні за  
спеціальністю 274 Автомобільний транспорт галузі знань 27 «Транспорт».. 

Фахове вступне випробування проводиться у письмовій формі. 
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ВИМОГИ ДО РІВНЯ ЗНАНЬ ПІДГОТОВКИ УЧАСНИКІВ 
 ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ  

 
Знання: 
- концептуальні наукові та практичні знання; 
- критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері 

професійної діяльності та/або навчання. 
 

Уміння/навички: 
- поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та 

іноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних 
спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної 
діяльності або навчання. 

Комунікація: 

- донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, 
власного досвіду та аргументації; 

- збір, інтерпретація та застосування даних; 
- спілкування з професійних питань, і томі числі іноземною мовою, усно та 

письмово. 

Відповідальність та автономія: 

- управління складною технічною або професійною діяльністю чи 
проектами; 

- спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у 
непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах; 

- формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти; 
- організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп; 
- здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 
 

АВТОМОБІЛІ (КОНСТРУКЦІЯ) 
 

Історія розвитку автопромисловості та автомобільного транспорту 
України та світу. Види рухомого складу автомобільного транспорту. 
Класифікація КТЗ. Позначення КТЗ. 

Загальна будова КТЗ Загальна будова автомобіля. Призначення груп 
механізмів та їх розміщення на КТЗ. Особливості схем компоновки легкових та 
вантажних автомобілів, автобусів. Параметри технічної характеристики КТЗ. 
Уніфікація та стандартизація в автомобілебудуванні. 

Загальна будова і принцип роботи двигунів внутрішнього згоряння 
(ДВЗ) 

Типи теплових двигунів внутрішнього згоряння.  
Схема поршневого двигуна. Робочий процес чотиритактного двигуна: 

бензинового і дизеля. Основні механізми і системи поршневого двигуна. 
Кривошипно-шатунний  механізм поршневого двигуна 
Призначення, схеми механізмів та розміщення циліндрів, конструкція 

основних деталей та вузлів. Матеріали деталей кривошипно-шатунного 
механізму. 

Газорозподільний механізм 
Будова механізму газорозподілу. Призначення, схеми. Конструкція 

деталей та вузлів. Фази газорозподілу, температурні зазори в приводі клапанів. 
Матеріали деталей газорозподільного механізму. 

Система мащення  двигуна 
Призначення системи мащення двигунів. Способи змащування деталей. 

Схеми систем мащення. Конструкція приладів системи мащення: масляних 
насосів, фільтрів, радіаторів, клапанів. Пристрої для контролю за станом та 
роботою системи мащення. 

Вентиляція картера двигуна. Призначення, схема та будова закритої 
системи вентиляції. 

Система охолодження  двигуна 
Призначення системи охолодження двигуна. Способи охолодження і 

підтримки оптимального температурного режиму. Схема закритої рідинної 
системи охолодження.  

Конструкція приладів рідинної системи охолодження. Робота системи при 
різних температурних режимах, схеми циркуляції рідини. Привід насоса та 
вентилятора, регулювання в приводі. Заправна місткість системи. 

Загальна будова та робота повітряної системи охолодження. Порівняння 
рідинної та повітряної системи охолодження.  

Передпусковий підігрівач. 
Системи живлення  двигунів 
Горюча суміш, її властивості, вимоги до складу суміші на різних режимах 

роботи двигуна.  
Схема системи живлення карбюраторного двигуна. Основані прилади 
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систем живлення та їх призначення. Будова та принцип роботи дозуючих систем 
карбюраторів.  

Будова та принцип роботи діафрагмового паливного насоса, фільтрів 
очищення палива та повітря. 

Системи впорскування бензину та їх схеми. Основані прилади систем 
живлення та їх призначення. Будова та принцип роботи  систем впорскування 
бензину. 

Схема системи живлення газових двигунів. Основані прилади систем 
живлення та їх призначення. Будова та принцип роботи  систем живлення 
газових двигунів. 

Зниження токсичності відпрацьованих газів бензинового та газового 
двигунів. 

Схема живлення дизеля. Основні прилади систем живлення та їх 
призначення.. Будова та принцип роботи систем живлення дизельного двигуна. 

Зниження токсичності відпрацьованих газів дизеля. 
Трансмісія КТЗ 
Призначення трансмісії. Способи перетворення крутного моменту в 

трансмісії. Поняття про ступінчасту та безступінчасту трансмісії. 
Схеми  трансмісій КТЗ. Основні механізми трансмісії. Силовий потік в 

трансмісії. Особливості трансмісій повноприводних автомобілів 
Зчеплення 
Призначення, схема елементарного фрикційного зчеплення. Принцип його 

роботи. Будова та робота зчеплення.  
Конструкція та робота механічного та гідравлічного приводів управління 

зчепленням.  
Коробка передач та роздавальна коробка 
Призначення. Схеми та  принцип дії коробки передач. Конструкція 

ступінчастих коробок передач. Конструкція та робота замків, фіксаторів 
зубчастих муфт та інерційних синхронізаторів. 

Схема та принцип дії гідротрансформатора. Будова та принцип роботи 
гідромеханічної коробки передач. Поняття про гідрооб’ємні та електричні 
передачі. Варіатори. 

Призначення та схеми роздавальних коробок. Будова роздавальних 
коробок з блокованим та диференціальним приводом до ведучих мостів.  

Змащування коробок передач та роздавальних коробок. 
Карданна передача 
Призначення. Схема карданної передачі та її основних частин. Типи 

карданних шарнірів. Конструкція карданних шарнірів нерівних кутових 
швидкостей, карданних валів, рухомих шліцьових з’єднань, проміжних опор. 
Балансування карданних передач, вимоги складання. 

Конструкція карданних шарнірів рівних кутових швидкостей.  
Головна передача 
Призначення. Схеми одинарних передач: циліндричної, конічної, 

гіпоїдної. Конструкція та особливості роботи гіпоїдної передачі. Схеми 
одноступінчатих та двоступінчатих  подвійних головних передач: центральних 
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та рознесених. Методи регулювання підшипників та зачеплення зубчастих коліс 
головних передач. Змащування головної передачі. 

Диференціал 
Призначення і схема встановлення диференціала в трансмісії. Конструкція 

міжколісного симетричного диференціала. Будова міжосьових диференціалів: 
симетричного, асиметричного. Примусове блокування диференціала. 

Привід до ведучих коліс 
Типи півосей. Кріплення коліс.  
Привід до некерованих та керованих ведучих мостів. 
Рама, кузов,  мости 
Призначення та типи рам. Несучі кузови автомобілів. 
Призначення та типи мостів. Будова ведучого, керованого, комбінованого 

та підтримуючого мостів. 
Підвіска 
Призначення підвіски. Принципові схеми підвісок. Основні частини 

підвіски та їх призначення.  
Колеса  та шини  
Призначення коліс. Загальна будова колеса з пневматичною шиною. 

Будова ободів. Конструкція коліс з різними ободами. Способи кріплення шин на 
ободі колеса. 

Основні частини камерної і безкамерної шин та їх конструкція. Малюнок 
протектора шин різного призначення. Особливості конструкції шин з постійним 
та регульованим внутрішнім тиском. 

Класифікація шин по формі ободу та особливості їх конструкції. 
Маркування шин.  

Рульове керування  
Схема повороту автомобіля. Схема рульового керування. Призначення 

рульового механізму та приводу. Типи рульових механізмів. Передаточні числа 
рульового керування, рульового механізму та приводу.  

Сходження та розвал керованих коліс. Стабілізація керованих коліс.  
Загальна будова рульового керування та керованого моста.  
Конструкція рейкових, черв’ячних, гвинтових та комбінованих рульових 

механізмів. Регулювання рульових механізмів. Схеми рульових  приводів при 
залежній та незалежній підвісках.  

Конструкція рульових приводів 
Будова та робота гідравлічного підсилювача рульового керування. 

Слідкуюча дія підсилювача.  
Особливості будови травмобезпечних рульових механізмів.  
Гальмова система 
Принцип гальмування КТЗ. Призначення гальмівних систем: робочої, 

запасної, стоянкової, допоміжної. Оціночні критерії ефективності гальмівних 
систем. Складові частини гальмових систем: гальмові механізми та гальмівні 
приводи, їх призначення та основні типи. 

Схеми барабанних та дискових гальмівних механізмів. Оцінка різних гальм 
по ефективності, зрівноваженості та стабільності. Автоматичне регулювання 
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зазорів в дисковому та барабанному гальмівних механізмах. 
Схема та принцип дії гідравлічного гальмового привода. Схема 

двоконтурного гальмівного привода, призначення основних приладів. 
Схема стоянкової гальмової системи автомобіля, призначення основних 

пристроїв. 
Пневматичний гальмівний привод. Однопровідна та двопровідна схеми 

пневматичних гальмівних приводів автомобілів та автопоїздів, основні прилади, 
принцип дії.  Слідкуючі прилади прямої та зворотної дії. 

Конструкція та робота приладів гальмування причепів: клапанів 
гальмування по однопровідному та двопровідному приводах повітряних 
розподілювачів причепа, електромагнітного клапана. 

Антиблокувальні системи гальм. 
Кузов і  кабіна 
Типи кузовів легкових автомобілів та автобусів. Загальна будова кузова. 
Кабіна вантажного автомобіля. Варіанти розташування кабін на вантажних 

автомобілях. Кабіна, яка перекидається. 
Призначення та робота систем вентиляції, опалення та кондиціювання. 
Вантажна платформа. 
Заходи по підвищенню безпечності кузовів. 
Спеціалізований рухомий склад 
Класифікація спеціалізованих автотранспортних засобів Принцип 

використання базових автомобілів для створення СРС. Переваги та недоліки 
застосування СРС. 

Автомобільні тягачі. Класифікація автопоїздів та їх переваги. Конструкція 
тягово-зчіпних та сідельно-опорних пристроїв. 

Автомобілі-самоскиди та самоскидні автопоїзди. Класифікація. Підйомні 
механізми. Особливості конструкцій кузовів. 

Автомобілі і автопоїзди-цистерни. Класифікація. Спеціальне обладнання. 
Автомобілі і автопоїзди самонавантажувачі та контейнеровози. Основні 

види. Конструкція і робота навантажувально-розвантажувального обладнання. 
Автомобілі і автопоїзди фургони. Основні типи фургонів. Спеціальне 

обладнання. 
Автопоїзди для перевезень довгомірних, важких вантажів та будівельних 

конструкцій. Особливості конструкції. 
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ЕЛЕКТРИЧНЕ ТА ЕЛЕКТРОННЕ ОБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛІВ 
(ЕЕОА) 

 
Основи електрики і електроніки 
Електричні кола та їх елементи. Побудова електричних схем, типові схеми 

електорообладнання. Основні вимоги до електорообладнання автомобіля. 
Цифрова та аналогова техніка. Призначення, основні параметри та 
характеристики електричних кіл та їх елементів.  

Система енергопостачання автомобілів 
Генераторні установки. Акумуляторні батареї. Призначення, будова, 

принцип дії, електричні схеми, технічні характеристики, перспективи розвитку. 
Генератор змінного струму, вентильний випрямляч, реле напруги. Типи 
автомобільних акумуляторних батарей (АКБ). Хімічні процеси, що відбуваються 
у свинцевих акумуляторах. Характеристики роботи генераторних установок та 
стартерних акумуляторних батарей. Спільна робота генераторної установки і 
АКБ. Умови експлуатації, технічне обслуговування і ремонт генераторних 
установок і АКБ. Заряджання АКБ.  

Система пуску двигунів внутрішнього згоряння 
Призначення, класифікація, будова, принцип дії, електричні схеми, 

основні технічні та електромеханічні характеристики стартерів та параметри і 
характеристики засобів полегшення пуску (ЗПП), перспективи їх розвитку. 
Автомобільні стартери. Засоби полегшення пуску поршневого двигуна 
внутрішнього згоряння. Умови експлуатації, технічне обслуговування і ремонт 
стартерів і ЗПП. Спільна робота стартера, ЗПП і стартерної АКБ. 

Автомобільні гібридні системи. Електромобілі.  
Призначення, класифікація за конструкцією і ступенем електрифікації, 

будова, принцип дії, структурні та функціональні електричні схеми. Основні 
типи гібридних автомобілів і електромобілів, перспективи їх розвитку. 
Автомобілі на паливних елементах. Особливості конструкції і експлуатації, 
технічне обслуговування і ремонт електричної частини гібридних автомобілів і 
електромобілів. 

Системи керування роботою ДВЗ та шасі автомобіля 
Призначення, загальні та нормативні вимоги до систем керування роботою 

двигунів, трансмісії, ходової частини та систем керування автомобілем. Умови 
приготування та запалювання робочої суміші. Особливості експлуатації 
автомобілів ДВЗ на альтернативних видах палива. Умови впровадження 
електронних систем керування. Системи конструкційної безпеки автомобілів. 
Класифікація, будова, принцип дії, структурні та функціональні електричні 
схеми таких систем. Конструкція апаратів і приладів систем та основні їх 
технічні характеристики. Датчики та алгоритм обробки їх сигналів. Умови 
експлуатації, технічне обслуговування і ремонт систем.  

Системи інформації і діагностування 
Призначення, класифікація, будова, принцип дії систем інформації і 

діагностування. Шинні системи передачі інформаційних даних. Структурні та 
функціональні електричні схеми таких систем.  Параметри контролю та одиниці 
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вимірювання. Електричні схеми приладів. Конструкційне виконання, схематичні 
рішення контрольно вимірювальних приладів. Технічне обслуговування і ремонт 
систем. 

Системи освітлення і сигналізації 
Призначення, нормативні вимоги, будова, принцип дії систем освітлення і 

сигналізації та їх елементів. Класифікація, конструкційне виконання систем 
освітлення і сигналізації, їх електричні схеми. Умови застосування 
освітлювальних приладів, розподілу світла та несправності систем. Керування 
роботою систем освітлення і сигналізації. Умови експлуатації, технічне 
обслуговування і ремонт систем освітлення і сигналізації. 

Системи допоміжного електрообладнання  
Призначення, класифікація, будова, принцип дії, систем допоміжного 

обладнання. Конструкційне виконання, структурні та функціональні електричні 
схеми систем, приладів і пристроїв. Основні характеристики допоміжного 
обладнання. Системи забезпечення комфорту. Умови експлуатації, технічне 
обслуговування і ремонт систем допоміжного електрообладнання. 

Схеми автомобільного електрообладнання, комутаційна апаратура та 
електронні протикрадіжні системи і пристрої 

Принцип побудови автомобільних електричних схем. Проводка 
автомобіля. Зменшення радіозавад від системи електрообладнання. 
Призначення, класифікація, будова, принцип дії, конструкційне виконання, 
схематичні рішення, комутаційної апаратури та електронних систем 
протикрадіжного захисту. Аналіз схем під час їх розробки та пошуку 
несправностей, обслуговування і ремонт електрообладнання автомобіля. 

 
АВТОМОБІЛІ (ТЕОРІЯ) 

 
Основні параметри КТЗ 
Історія започаткування курсу теорії автомобіля. Шляхи підвищення 

ефективності використання КТЗ.  
Зовнішня швидкісна характеристика ДВЗ. Коефіцієнт корисної дії 

трансмісії параметри шин та їх маркування. 
Радіуси еластичного колеса. Координати центра маси КТЗ і методика їх 

визначення. Момент інерції КТЗ і його елементів. 
Загальна динаміка КТЗ 
Кочення колеса. Фізична суть явища кочення. Коефіцієнт опору кочення. 

Фактори, що на нього впливають. 
Сили і моменти, що діють на ведуче та ведене колеса. Зчеплення коліс з 

опорною поверхнею. Аеродинаміка КТЗ. Лобова площа. Коефіцієнт обтічності. 
Коефіцієнт опору повітря. 

Інерція КТЗ. Опір руху КТЗ на підйом. Сили і моменти, що діють на КТЗ у 
поздовжній площині. 

Реакції опорної поверхні на колесо КТЗ і їх зміна. Умови можливості руху. 
Тягово-швидкісні властивості КТЗ  
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Поняття про тягово-швидкісні властивості КТЗ. Диференційне рівняння 
руху КТЗ. Аналіз диференційного рівняння руху КТЗ. Коефіцієнт врахування 
впливу інерції обертових мас КТЗ. 

Рівняння силового балансу КТЗ. Сили сумарного опору дороги під час 
руху КТЗ. Коефіцієнт сумарного опору. Тягова характеристика КТЗ. Зв‘язок 
швидкості руху автомобіля з частотою обертання колінчастого валу двигуна. 

Графік силового балансу КТЗ. Динамічний фактор. Динамічна 
характеристика КТЗ і аналіз з її допомогою тягово-швидкісних властивостей. 
Показники розгону.  

Баланс потужності КТЗ. Графік балансу потужності КТЗ та аналіз. Вплив 
на тягово-швидкісні властивості КТЗ слідуючих конструктивних параметрів: 
передаточного числа головної передачі, числа ступенів КПП, радіуса кочення 
колеса.  

Безрозмірна характеристика „прозорого” комплексного 
гідротрансформатора.  

Тягово-швідкісні випробування КТЗ. 
Паливна економічність КТЗ 
Поняття про паливну економічність КТЗ. Вимірювачі паливної 

економічності КТЗ. 
Графік характеристики економічності автотранспортних засобів. 
Шляхи зменшення витрат палива в умовах експлуатації. 
Випробування КТЗ на паливну економічність.  
Гальмування  
Поняття про гальмівні властивості КТЗ. Види гальмування. Енергетична 

оцінка гальмування. Схема сил моментів, які діють на гальмівне колесо КТЗ. 
Визначення дотичних реакцій опорної поверхні і їх максимальне значення. 

Схема сил моментів, що діють на КТЗ в процесі гальмування. 
Сили зчеплення коліс з дорогою. Поняття ідеального гальмування. 

Рівняння руху під час гальмування. Показники процесу гальмування і методика 
їх визначення. Графік процесу гальмування і визначення довжини зупиночного 
шляху. 

Перерозподіл навантажень між осями і його вплив на процес гальмування. 
Коефіцієнт розподілу гальмівної сили 

Регулювання гальмівних сил на колесах КТЗ. Аналіз процесу гальмування 
КТЗ, обладнаних регулятором гальмівних сил і системою АБС. 

Стійкість і керованість КТЗ 
Поняття про стійкість і керованість КТЗ. Фізична суть явища бічного 

відведення колеса.  
Кінематика руху на повороті. Визначення радіуса повороту КТЗ. 
КТЗ з нейтральною, недостатньою і надмірною повороткіістю. 
Стійкість КТЗ при заносі. Поперечна стійкість КТЗ проти ковзання і 

перекидання. 
Стійкість руху керованих коліс. Миттєві центри крену кузова КТЗ. 
Прохідність КТЗ 
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Поняття прохідності КТЗ. Геометричні, тягові та опорно-зчіпні параметри, 
що визначають прохідність. 

Вдосконалення конструкції сучасних КТЗ з метою підвищення їх 
прохідності. 

Явище циркуляції паразитної потужності трансмісії КТЗ з двома ведучими 
мостами. 

Вплив конструкції диференціалу ведучого моста на прохідність КТЗ. 
Плавність ходу КТЗ 
Поняття про плавність ходу КТЗ. Схема коливальної системи КТЗ. 
Основні види коливань. Частота власних коливань підресоренної маси і її 

рекомендовані значення. 
Вимірювачі коливань та випробовування на плавність ходу. 
Випробування КТЗ різних за конструкцією підвіски та ходової частини. 

 
ТЕХНОЛОГІЇ РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ 

 
Основи технології ремонту автомобілів 
Вступ. Загальні поняття про виробництво і технологічний процес. Вибір та 

його складові частини. Виробничий та технологічний процес. 
Елементи технологічного процесу. 
Технологічність конструкції виробу 
Терміни та визначення. Класифікація показників. Методичні основи 

оцінки технологічності конструкції виробу. 
Методи отримання заготовок  
Коротка характеристика заготовок. Основні вимоги до заготовок РС. 

Прогресивні способи отримання заготовок. 
Точність обробки і якість поверхонь  
Поняття точності обробки. Значення точності для підвищення 

експлуатаційних властивостей РС. 
Технологічні способи забезпечення точності. 
Методи нанесення покриття та консервації виробів 
Нанесення покриттів: лакофарбових, гальванічних, окисних. Методи 

консервації. 
Проектування технологічних процесів і розмірний аналіз  
Особливості проектування технологічних процесів деталей РС. Аналіз 

вихідних даних.  
Вибір технологічних баз. Вибір обладнання. Розрахунок режимів різання. 

Технічне нормування.  
Технологія виготовлення типових деталей РС 
Методи визначення припусків на обробку. Призначення допусків. 
Технологія виготовлення корпусних деталей. 
Технологія виготовлення рам і кузовних конструкцій 
Виготовлення заготовок. Характеристика операцій штампування. 
Система ремонту РС і основи старіння 
Класифікація властивостей, що формуються під час ремонту. 
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Загальна характеристика процесів старіння. 
Види зносу. Класифікація процесів зношування. 
Особливості технології ремонту РС та його прийом в ремонт 
Техніко-економічна ефективність функціонування системи ремонту РС – 

терміни, визначення, завдання та його показники. 
Виробничий та технологічний процес ремонту. Схеми технологічних 

процесів ремонту. 
Розбиральні та очисні процеси 
Види та характеристики забруднень. 
Природні та синтетичні мийні розчини. 
Технологія миття, обладнання. Інтенсифікація процесів миття. 
Оцінка технічного стану деталей і збірних одиниць РС 
Суть процесу. Значення дефектації деталей. 
Класифікація дефектів. Методи контролю. Визначення прихованих 

дефектів. Обладнання, технологія. 
Способи відновлення деталей 
Класифікація, характеристика. 
Відновлення деталей механічною обробкою. 
Відновлення деталей зварюванням і наплавкою. 
Основи технології збирально-розбиральних робіт 
Загальні питання. Структура технологічного процесу збирання.  
Балансування деталей. Статичне, динамічне. 
Технологія попередніх складальних робіт. 
Особливості збирання і випробування агрегатів і складальних 

одиниць 
Технологія складання двигунів. 
Технологія складання задніх мостів.  
Технологія складання автомобілів. 
Випробування агрегатів і автомобілів. 
 

АВТОМОБІЛЬНІ ДВИГУНИ 
Вступ 
Завдання курсу. Коротка історія створення і розвитку поршневих ДВЗ. 

Основні поняття, пов'язані з роботою двигунів, переваги і недоліки поршневих 
ДВЗ. Класифікація ДВЗ, їх основні переваги і недоліки. 

Напрямки подальшого розвитку автомобільних ДВЗ. Режими роботи. 
Термодинамічні цикли поршневих двигунів 
Загальні відомості про цикли. Види термодинамічних циклів поршневих 

двигунів. Показники термодинамічних циклів. Порівняння показників циклів 
при різних способах підведення теплоти. 

Робочі тіла в ДВЗ, їх властивості та реакції згорання 
Робочі тіла в ДВЗ. Палива та їх властивості. Рідкі палива. Газові палива. 

Склад та кількість свіжого заряду і продуктів згорання. Коефіцієнт надлишку 
повітря. Зміна об'єму робочого тіла при згоранні. 

Дійсні цикли автомобільних двигунів 
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Загальні відомості про дійсні цикли автомобільних двигунів, їх відмінності 
від термодинамічних циклів. Індикаторні діаграми дійсних циклів 4-х тактних 
двигунів з іскровим запалюванням і з запалюванням від стиску.  

Процес впуску 
Особливості процесу впуску. Параметри процесу впуску. Вплив різних 

факторів на коефіцієнт наповнення. 
Процес стиску  
Роль і місце процесу стиску в робочому циклі. Теплообмін в процесі 

стиску. Показник політропи стиску. Розрахунок процесу стиску.  
Процеси сумішеутворення і згорання 
Сумішеутворення в газових і карбюраторних двигунах. Сумішеутворення 

в дизелях. Сумішеутворення в нероздільних і розділених камерах згорання. 
Основи згорання паливно – повітряних сумішей. Процес згорання в ДВЗ з 
іскровим запалюванням. 

Фактори, що впливають на процес згорання в двигунах з іскровим 
запалюванням. Основні порушення нормального згорання в двигунах з іскровим 
запалюванням. Фактори, що впливають на появу детонації. Процес згорання в 
дизелях. Фактори , що впливають на Фактори, що впливають на процес згорання 
в дизелях. Розрахунок процесу згорання. 

Процеси розширення і випуску 
Особливості процесу розширення в дійсному циклі. Теплообмін між 

робочим тілом і стінками циліндра. Розрахунок процесу розширення. 
Особливості процесу випуску.     

Показники робочого циклу і двигуна 
Індикаторні показники робочого циклу(середній індикаторний тиск, 

індикаторна потужність, індикаторний ККД, питома індикаторна витрата 
палива). Вплив різних факторів на індикаторні показники циклу. Механічні 
втрати. Ефективні показники двигуна. Визначення основних розмірів двигуна.  

Тепловий баланс двигуна 
Складові зовнішнього теплового балансу. Теплова напруженість основних 

деталей двигуна. 
Екологічні показники автомобільних двигунів 
Основні шкідливі речовини, що виділяються при роботі двигунів. 

Нормування шкідливих викидів ДВЗ. Вплив різних факторів на токсичність 
двигунів. Основні способи зниження токсичності та димності відпрацювавших 
газів. Шум двигунів.  

Характеристики автомобільних двигунів 
Баланс потужності, що розвивається двигуном і сприймається 

навантаженням. Есплуатаційні режими. Швидкісні характеристики. 
Навантажувальні характеристики. Характеристики токсичності.  

Системи живлення  
Системи живлення карбюраторних двигунів. Системи живлення двигунів 

з вприскуванням бензину. Системи живлення дизелів. Системи живлення 
газових, бензо-газових двигунів і газодизелів. 

Системи наддуву автомобільних двигунів 
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Мета, способи і схеми наддуву. Класифікація системи наддуву. Системи 
газотурбінного наддуву. Будова та робота турбокомпресора. 

Кінематика кривошипно-шатунного механізму 
Типи КШМ. Конрструктивні відношення КШМ. Переміщення, швидкість 

та прискорення поршня.  
Динаміка кривошипно-шатунного механізму 
Класифікація сил, які діють в КШМ. Газові сили. Сили інерції. Сумарні 

сили і моменти. Сили, що діють на шийки колінвала.  
Зрівноваженість двигунів 
Сили і моменти, які викликають незрівноваженість ДВЗ. Загальні умови 

зрівноваженості ДВЗ. Критерії зрівноваженості. Аналіз зрівноваженості 
автомобільних двигунів різних схем. 

Конструкція і розрахунок кривошипно-шатунного механізму 
Корпусні деталі. Група поршня. Група шатуна. Група колінчастого вала. 

Розрахунок основних деталей КШМ.  
Конструкція і розрахунок механізму газорозподілу 
Класифікація ГРМ. Клапанні механізми і їх елементи. Приводи клапанів. 

Кулачкові вали. Кінематика і динаміка клапанних механізмів. Розрахунок ГРМ.  
Система змащування двигуна  
Призначення і основні типи систем змащування. Розрахунок підшипників 

ковзання колінвала. Основні елементи системи. Розрахунок системи 
змащування. 

Системи охолодження двигуна 
Загальні вимоги до систем охолодження. Основні елементи систем 

охолодження. Розрахунок радіатора, вентилятора, водяного насоса.  
 

АВТОМОБІЛІ (РОЗРАХУНОК) 
 
Вступ. Загальні відомості 
Завдання вивчення дисципліни та її зв’язок з іншими предметами. Типаж 

автомобілів. Вимоги до конструкції автомобіля. Компоновочні схеми легкових, 
вантажних автомобілів, автобусів та їх аналіз. Стадії і етапи проектування 
автомобілів. Випробування автомобілів.  

Матеріали, які використовуються в автомобілебудуванні(сталі, чавуни, 
кольорові метали і сплави, гума і пластмаси, фрикційні матеріали). Призначення 
вимоги і класифікація трансмісій автомобілів. 

Зчеплення 
Призначення, вимоги і класифікація зчеплень. Визначення основних 

розмірів і параметрів зчеплення. Розрахунок показників  навантаженості 
зчеплення. Розрахунок деталей зчеплення (натискних пружин, ведучих і ведених 
дисків, відтискних коливань). 

Класифікація і вимоги до приводів зчеплення. Розрахунок кінематичних і 
силових залежностей механічного і гідравлічного приводів. Визначення діаметра 
циліндра підсилювача зчеплення.  

Коробка переміни передач (КПП) і роздавальна коробка 
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Призначення, вимоги, класифікація і порівняльний аналіз КПП. Переваги 
і недоліки двохвальних і трьохвальних КПП.  

Визначення основних параметрів КПП (міжосевої віддалі, модуля, ширини 
вінця, кута нахилу зубців).  

Розрахунок валів КПП на жорсткість і міцність. Вибір і розрахунок 
підшипників КПП. Особливості розрахунку динамічної вантажопідйомності 
підшипників. 

Типи синхронізаторів. Вибір основних параметрів і перевірочний 
розрахунок синхронізаторів.  

Карданні передачі 
Призначення, вимоги і класифікація карданних передач. Кінематика 

карданних шарнірів нерівних і рівних кутових швидкостей. Вибір основних 
конструкційних параметрів карданного вала. Критична частота обертання 
карданного вала.  

Розрахунок деталей карданних передач (хрестовини, вилки карданного 
шарніра, підшипника, вала). Особливості розрахунку шарнірів рівних кутових 
швидкостей. Пружні з’єднувальні елементи.  

Привод ведучих коліс 
Означення, особливості конструкції і вимоги до привода. Схеми привода. 

Призначення, класифікація і короткий аналіз головних передач. Одинарні, 
подвійні і двохступінчасті головні передачі.  

Визначення конусної віддалі і модуля конічної передачі зусилля в 
зачепленні зубчастих коліс  конічних і гепоїдних передач. Підбір підшипників і 
розрахунок валів головної передачі на міцність. Жорсткість елементів головної 
передачі та методи її підвищення.  

Призначення, вимоги, класифікація і короткий аналіз диференціалів. 
Коефіцієнт блокування диференціалу. Визначення модуля і тисків між робочими 
поверхнями диференціала.  

Типи півосей, їх конструктивні особливості та застосування. Характерні 
режими навантаження півосей. Розрахунок напіврозвантаженої півосі на 
міцність. 

Мости 
Загальні відомості про мости. Вимоги до ведучого моста. Розрахунок 

балки ведучого моста.  
Вимоги до керованого моста. Розрахунок балки, поворотних кулаків, 

шворнів, втулок поворотного кулака і опорних підшипників (шайб) керованого 
моста.  

Особливості розрахунку керованих ведучих мостів. 
Підвіска автомобіля 
 Призначення вимоги і класифікація підвісок.  
Пружна характеристика підвіски. Кінематичні схеми підвісок.  
Металеві пружні елементи підвісок (листові ресори, пружини, торсіони) та 

їх розрахунок. Пневматичні пружні елементи.           
Кутова жорсткість підвіски і стабілізатор поперечної стійкості.  
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Класифікація і вимоги до гідравлічних амортизаторів. Розрахунок 
амортизатора. 

Гальмове керування 
Призначення структура  і вимоги до гальмового керування. Барабанні 

гальмові механізми: основні види та розрахунок.  
Класифікація, переваги і недоліки дискових гальмових механізмів. 

Елементи розрахунку дискових гальмових механізмів.  
Розрахунок елементів гальмового привода (гальмової камери головного і 

робочого циліндрів, підсилювача.  
Регулятори гальмівних сил. Антиблокуючі системи. 
Рульове керування 
Призначення структура  і вимоги до рульового керування. Призначення 

вимоги і короткий аналіз рульових механізмів. Призначення і вимоги до 
рульового привода.  

Кінематичне і силове передаточні числа та ККД рульового привода.   
Призначення і вимоги до підсилювача. Схема компоновки підсилювача. 

Кінематичний розрахунок рульового керування. Підбір параметрів трапеції  
Кінематичне передаточне число рульового керування.  
Силовий розрахунок рульового керування.  
Розрахунок деталей і вузлів рульового керування(рульового вала, 

рульового механізму, сошки, рульових пальців, поздовжньої і поперечної тяг, 
поворотного важеля, підсилювача). 

Несучі системи 
Призначення вимоги, класифікація і короткий аналіз несучих систем. 

Навантаження, які діють на несучу систему.  
Розрахунок рами на згин і кручення. Основи розрахунку несучого кузова.  
Автомобільні колеса 
Призначення, конструкція автомобільного колеса. Вимоги конструкція і 
основні геометричні розміри пневматичної шини. Переваги і недоліки 

камерних і безкамерних шин. 
Ободи і диски, як складові коліс і вимоги до них. Кріплення коліс. 
 

ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛІВ (ТЕА) 
Поняття надійності автомобіля 
Складові надійності і їх оцінка. Відмови і несправності автомобіля, їх 

класифікація.. 
Основні причини зміни технічного стану автомобілів в експлуатації 
Фактори, що впливають на зношування деталей і вузлів автомобілів. Зміна 

технічного стану автомобіля. Характеристика чинників зміни технічного стану 
автомобілів. Класифікація чинників і заходів, які впливають на технічну 
готовність. Фактори, які впливають на зміну технічного стану автомобіля. 
Основні відмови автомобілів. 

Суть і загальна характеристики планово-попереджувальної системи 
ТО автомобілів 
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Види то і ремонту, їх характеристика. Функціональні підсистеми системи 
ТО та ремонту автомобілів. Положення про ТО і ремонт дорожніх транспортних 
засобів автомобільного транспорту. Мета технічного обслуговування і ремонту. 
Нормативні документи, вимогам яких має відповідати технічний стан 
автомобілів. Зміст складових елементів Положення про ТО і ремонту 
автомобілів. Види технічного обслуговування. Типовий перелік операцій 
технічного обслуговування. Періодичність технічних обслуговувань. 
Оптимальна періодичність і трудомісткість ТО і ремонту. Методи визначення 
періодичності ТО. 

Підготовка автомобіля до продажу 
Підготовка автомобілів до продажу в Україні. Правила торгівлі 

транспортними засобами. Підготовка автомобілів до продажу за кордоном. 
Щоденне обслуговування автомобіля 
Діагностування двигуна 
Перевірка двигуна зовнішнім оглядом. Пуск двигуна. Перевірка 

технічного стану двигуна по вбудованих приладах. Прослуховування двигуна. 
Віброакустичні методи. Визначення рівнів шуму нерухомого автомобіля. 
Діагностування за параметрами картерного масла. Діагностування за 
герметичністю надпоршневого простору циліндрів двигуна. Діагностування за 
виходом стиснутого повітря. 

Технічне обслуговування та поточний ремонт двигунів 
Технічне обслуговування двигуна. Ремонт кривошипно-шатунного 

механізму. Ремонт газорозподільного механізму. 
Технічне обслуговування і ремонт системи охолодження 
Діагностування системи охолодження. Технічне обслуговування системи 

охолодження. Ремонт і регулювання системи охолодження. Ремонт системи 
охолодження. 

Технічне обслуговування і ремонт системи змащування 
Діагностування системи змащування. Технічне обслуговування системи 

змащування. Порядок заміни масла і промивки змащувальної системи. Ремонт 
системи змащування.  

Технічне обслуговування та поточний ремонт системи живлення 
бензинових двигунів 

Діагностування. Технічне обслуговування. Ремонт. Основні несправності, 
їх ознаки та причини виникнення. 

Технічне обслуговування та поточний ремонт систем живлення 
дизельних двигунів 

Діагностування. Технічне обслуговування. Ремонт. Основні несправності, 
їх ознаки та причини виникнення. 

Технічне обслуговування та поточний ремонт системи живлення 
двигунів, що працюють на газовому паливі 

Діагностування. Технічне обслуговування. Ремонт. Основні несправності, 
їх ознаки та причини виникнення. 

Технічне обслуговування і поточний ремонт електроустаткування 
автомобілів 
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Визначення кута першочергового нахилу променів фар ближнього світла. 
Перевірка сили світла пристроїв освітлення та світлової сигналізації. 

Технічне обслуговування та поточний ремонт кузовів, кабін і 
платформ 

Ремонт кузовів. Технічне обслуговування кузовів. Антикорозійний захист 
кузовів. Догляд за лакофарбовим покриттям. Догляд за оббивкою. Догляд за 
хромованими деталями. Ремонт обладнання і механізмів кузова і кабіни. 
Складання і контроль кузовів і кабін. 

Технічне обслуговування та поточний ремонт трансмісії автомобіля 
Діагностування зчеплення. Технічне обслуговування зчеплення. 

Регулювання і ремонт зчеплення. Несправності зчеплення, їх причини і способи 
усунення. Діагностування коробки передач і роздавальної коробки. Технічне 
обслуговування коробки передач і роздавальної коробки. Ремонт коробки 
передач і роздавальної коробки. Діагностування карданної передачі і механізму 
ведучого моста. Діагностування головної передачі і диференціалу. Технічне 
обслуговування карданної передачі і механізму ведучого моста. Ремонт і 
регулювання карданної передачі і механізму ведучого моста. Несправності 
карданної передачі, їх причини і способи усунення. Несправності механізмів 
провідного моста, їх причини і способи усунення. 

Технічне обслуговування і ремонт ходової частини 
Діагностування рами і передньої осі автомобіля. Технічне обслуговування 

рами і передньої вісі автомобіля. Ремонт і регулювання рами і передньої осі 
автомобіля. Несправності рами і передньої вісі і способи їх усунення. 
Діагностування підвіски. Технічне обслуговування підвіски. Ремонт підвіски. 
Діагностування коліс і шин. Технічне обслуговування коліс і шин. Ремонт і 
регулювання коліс і шин. Балансування коліс. 

Технічне обслуговування і поточний ремонт механізмів керування 
автомобілем 

Рульове керування. Несправності рульового керування. Діагностування 
рульового керування. Технічне обслуговування огляд елементів рульового 
управління. Усунення несправностей рульового керування. Гальмівна система. 
Діагностування гальмівної системи. Технічне обслуговування гальмових систем. 

Устаткування для ТО і ремонту автомобілів 
Устаткування для прибирально-мийних робіт. Оглядове та підйомно-

транспортне обладнання. Обладнання для мастильно-заправних робіт. 
Обладнання для розбирально-збиральних робіт  . 

Характеристика виробничо-технічної бази підприємств 
автомобільного транспорту 

Управління виробництвом технічного обслуговування і поточного 
ремонту автомобілів. Організація технічного обслуговування автомобілів. 
Організація поточного ремонту автомобілів. Капітальний ремонт автомобілів. 
Класифікація підприємств автосервісу, види виконуваних робіт і послуг. 
Структура сучасної СТО, основні виробничі та адміністративні підрозділи. 
Проблеми сучасних СТО, основні напрямки вдосконалення технологічного 
процесу ТО і ремонту автомобілів і підвищення якості послуг, які надаються. 
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Система матеріально-технічного забезпечення підприємств 
автомобільного транспорту 

Фактори, які впливають на витрату запасних частин. Нормування витрати 
запасних частин. Забезпечення запасними частинами і матеріалами. 

Зберігання автомобілів запасних частин та матеріалів 
Пуск автомобіля в умовах низьких температур. Зберігання автомобілів в 

закритих приміщеннях. Вибір способів зберігання автомобілів. Зберігання 
запасних частин та матеріалів. 

Технологічний розрахунок станції технічного обслуговування 
автомобілів 

Вихідні дані, які служать для розрахунку СТО. Вибір і обґрунтування 
вихідних даних. Розрахунок річного обсягу робіт СТОА. Розрахунок кількості 
робочих постів. Визначення кількості допоміжних постів. Розрахунок кількості 
автомобіле-місць очікування та зберігання. Виробничий персонал з ТО і ремонту 
автомобілів. Робітники допоміжного виробництва. Інженерно-технічні 
робітники і службовці СТО. Площі приміщень для виконання постових робіт. 
Площі виробничих відділень. Виробничі площі для продажу автомобілів. Площі 
складських, побутових, службових, технічних та інших приміщень і зон СТО. 
Технологічне планування виробничого корпусу СТО. Розробка генеральних 
планів СТО. 

Технологічний розрахунок автотранспортного підприємства 
Вибір і коректування вихідних нормативів технічного обслуговування і 

ремонту. План обслуговування і виробнича програма з технічного 
обслуговування і ремонту рухомого складу. Річний об’єм виробництва і штати 
автотранспортного підприємства. Розрахунок кількості виробничих постів, вибір 
і обгрунтування методів організації виробництва на постах. Організація 
зберігання рухомого складу, розрахунок місць зберігання. Розрахунок і підбір 
технологічного обладнання виробничих зон і відділень. Склад приміщень 
підприємства і розрахунок їх площ. Обґрунтування методу забудови земельної 
ділянки, визначення основних будівель і споруд. Особливості організації 
виробничих процесів і компоновки основних виробничих корпусів, їх об’ємно-
планувальні рішення. Аналіз і основні характеристики генерального плану 
підприємства. 

Технологія поточного ремонту автомобілів, їх агрегатів та систем 
Загальна характеристика ПР автотранспортних засобів та їх агрегатів. 

Фактори, які впливають на об’єм робіт ПР. Схема технологічного процесу ПР. 
Характеристика постових робіт ПР та технологія їх виконання. Агрегатне 
відділення. Моторне відділення. Відділення обкатки двигунів. Слюсарно-
механічне відділення. Електротехнічне відділення. Акумуляторне відділення. 
Паливне відділення. Оббивне відділення. Шиномонтажне відділення. 
Шиноремонтне (вулканізаційне) відділення. Ковальсько-ресорне відділення. 
Мідницьке відділення. Зварювальне відділення. Бляхарське відділення. 
Арматурно-кузовне відділення. Арматурне відділення. Столярно-кузовне 
відділення. Малярне (фарбувальне) відділення. 
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ОСНОВИ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ АВТОМОБІЛІВ 
 
Основні поняття і їх визначення та основні нормативні документи в 

галузі технічної діагностики 
Технічна діагностика, терміни та визначення. Законодавчі акти, 

міжнародні та державні стандарти України в галузі технічної діагностики та 
метрологічного забезпечення засобів діагностування. 

Теоретичні основи технічної діагностики 
Основні типи задач з визначення технічного стану. Основні види задач 

технічної діагностики. Основні види оцінок технічного стану. Системи 
діагностування автомобілів. 

Розробка систем постановки діагнозу 
Завдання, які повинні бути вирішені при розробленні системи 

діагностування. Методи побудови алгоритмів постановки діагнозу. Застосування 
логічних математичних моделей для побудови алгоритмів постановки діагнозу. 
Поняття “матриці можливих технічних станів”. 

Діагностичні параметри, основні методи вимірювання та нормування 
Діагностичні параметри та їх основні характеристики. Нормування 

діагностичних параметрів. Методи прогнозування змінювання діагностичних 
параметрів та технічного стану. 

Об`єкти діагностування 
Вимоги до конструкції КТЗ та їх частин. Вимоги ДСТУ 3649:2010 “Колісні 

транспортні засоби. Вимоги щодо безпечності технічного стану та методи 
контролювання” та Правил ЄЕК ООН до технічного стану транспортних засобів, 
які перебувають в експлуатації. 

Методи та засоби діагностування основних агрегатів, вузлів та систем 
автомобіля 

Принципи роботи та конструкція основних видів контрольно-
діагностичного обладнання. Діагностування гальмівних систем автомобілів. 
Контроль ефективності гальмування методами дорожніх випробувань. Контроль 
ефективності гальмування методами стендових випробувань. Контроль 
ефективності стоянкової гальмівної системи. Контроль герметичності привода. 
Контроль роботоздатності системи сигналізації, пристроїв очищення повітря, 
запобігання від замерзання та видалення конденсату. Контроль рівня, запасу та 
продуктивності джерел енергії. Пошук несправностей при діагностуванні з 
використанням гальмівних стендів. Діагностування тягово-швидкісних 
характеристик автомобіля. Використання динамометричних стендів для 
діагностування автомобілів. Діагностування технічного стану двигунів. 
Діагностування бензинового двигуна за складом відпрацьованих газів. 
Діагностування дизельного двигуна за складом відпрацьованих газів. 
Діагностування ходових якостей автомобіля. Діагностування геометрії 
встановлення коліс автомобіля. Діагностування підвіски. Діагностування коліс. 
Діагностування шворневих вузлів керованого мосту. 

Метрологічне забезпечення технічної діагностики 
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Повірка засобів вимірювання. Калібрування засобів вимірювань. Види 
похибок. Оцінювання невизначеності вимірювань. Забезпечення точності 
вимірювань. 

Організація діагностування автомобіля 
Діагностування автомобілів в умовах СТО. Діагностування автомобілів в 

умовах АТП. Перевірка технічного стану транспортних засобів. Обов’язковий 
контроль технічного стану транспортних засобів. 

Ефективність діагностування автомобілів та перспективи розвитку 
технічної діагностики 

Комп’ютерне діагностування автомобілів. Діагностування автомобілів з 
альтернативними джерелами енергії. Ефективність діагностування автомобілів. 

 
ЕКОЛОГІЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ 

 
ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ 
Автомобільний транспорт – одне з основних штучних джерел забруднення 

довкілля. Основні шкідливі речовини, що надходять у довкілля під час роботи 
двигунів автомобілів. Утворення основних шкідливих речовин під час згоряння 
палива в циліндрах двигуна. Утворення забруднюючих речовин з продуктів 
згоряння палива у атмосфері. Шкідливі речовини картерних газів та 
випаровування системи живлення. Вплив шкідливих речовин, які надходять у 
атмосферу з відпрацьованими газами  ДВЗ на людину і довкілля 

ШУМОВЕ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ 
Характеристики звукових хвиль. Основні оцінювальні показники 

фізіологічного впливу звуку на людину. Основні види і джерела шуму двигуна і 
автомобіля. Нормування і методи вимірювань шуму автомобіля і двигуна. 
Зменшення шуму автомобілів. Вібрація автомобіля і шляхи її зменшення 

ВИРОБНИЧІ ВІДХОДИ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
ТА ШЛЯХИ ЇХ УТИЛІЗАЦІЇ 

Джерела утворення виробничих відходів АТП. Спрацьовані 
нафтопродукти. Стічні води. Спрацьований електроліт і свинцевий шлам, 
відходи ацетиленових генераторів. Спрацьована гальмівна рідина, антифриз і 
вода з систем охолодження фільтри і брудне ганчір’я. Автотранспортні засоби, 
що відпрацювали свій строк і їх складові 

МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ ТА ЇХ 
НОРМУВАННЯ 

Вимірювальна та газоаналізуюча апаратура для визначення екологічних 
показників автомобілів. Розрахунок масових викидів шкідливих речовин 
автомобілів і соціально-економічних збитків, що завдаються довкіллю 

НОРМУВАННЯ ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ АВТОМОБІЛІВ ТА ЇХ 
ДВИГУНІВ 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПАСПОРТ ПІДПРИЄМСТВА І ПАСПОРТ 
ВІДХОДУ 
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ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА БЕЗПЕКА 
ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

 
Вантажні перевезення 
Задачі транспорту. Значення транспорту в народному господарстві.   

Світові напрямки розвитку транспортного обслуговування. Проблеми та 
перспективи розвитку автомобільного транспорту в Україні. 

Кількісні характеристики і показники перевезення вантажів 
Поняття кількісних характеристик в перевезеннях вантажів. Основні 

показники перевезення вантажів. 
Транспортні системи та критерії ефективності їх функціонування 
Схеми переміщення вантажів. Ефективність організації процесу 

перевезень. 
Маршрути перевезення вантажів 
Транспортна робота циклу перевезень. 
Продуктивність автомобіля та автомобільного парку 
Продуктивність автомобіля та фактори, що її визначають. Факторне 

дослідження продуктивності автомобіля. Система показників парку рухомого 
складу. 

Організація руху при перевезенні вантажів 
Маршрути руху. Показники роботи на різних маршрутах. 
Вибір рухомого складу 
Ефективність автомобільних транспортних засобів. Вибір 

спеціалізованого рухомого складу. 
Технологія перевезення вантажів 
Контейнерні перевезення. Перевезення будівельних матеріалів. 

Перевезення небезпечних вантажів. 
Організація міжнародних автомобільних перевезень. Міжнародні 

транспортні організації. Технологія міжнародних перевезень вантажів. 
Розвиток пасажирського транспорту 
Види пасажирського транспорту. Системи пасажирського автомобільного 

транспорту. 
Рухомий склад пасажирського автомобільного транспорту 
Класифікація пасажирського транспорту. Експлуатаційні властивості 

автобусів. Пасажиромісткість. 
Перевезення пасажирів в містах, приміському та міжміському 

сполученні 
Міська транспортна мережа. Автобусні маршрути. Транспортна рухомість 

населення. 
Пасажирообіг. Пасажиропотік 
Методи обстеження пасажиропотоків. 
Основні елементи роботи автобусів 
Вибір місткості автобусів. Організація автобусних маршрутів. Інтервали 

руху. 
Розклад руху автобусів 
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Організація руху автобусів у години «пік». Шляхи підвищення 
ефективності використання автобусів на міських маршрутах. 

Координація роботи різних видів пасажирського транспорту 
Види пасажирського транспорту міського, приміського та міжміського 

сполучення. Координація руху пасажирського транспорту загального 
користування. 

Обсяги перевезень і транспортна робота циклу перевезень 
Продуктивність автобуса. Організація перевезень автомобілями таксі. 

Автовокзали і автостанції. Центральні диспетчерські станції. 
3агальні принципи державного регулювання транспортної діяльності 

в умовах ринку 
Загальні поняття про ліцензування. Форми державного регулювання 

транспортної діяльності. 
               

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
Тема 1. Вступ. Загальні положення  
Визначення і завдання курсу. Переваги і недоліки автомобільного 

транспорту. Фактори, які забезпечують БДР. Поняття про систему “Водій-
автомобіль-дорога-середовище” (ВАДС). Міжнародна конвенція про дорожній 
рух і про дорожні знаки та сигнали. Вітчизняні акти про безпеку руху. ПДР і 
коротка історія їх розвитку. Правила ЄЕК ООН. 

Тема 2. Дорожньо-транспортні пригоди (ДТП), їх облік і аналіз 
Класифікація ДТП. Пригоди, що не відносяться до ДТП. Основні причини 

і фактори, що призводять до їх виникнення. Облік ДТП У Па тральній поліції. 
Картка обліку ДТП. Облік ДТП в автотранспортних підприємствах (АТП) і 
дорожніх організаціях. Аналіз ДТП; показники аварійності (абсолютні, відносні, 
питомі). Оцінка тяжкості наслідків ДТП. 

Тема 3. Експертиза ДТП  
Поняття про експертизу та її види. Службове розслідування ДТП в АТП. 

Акт службового розслідування. 
Тема 4. Водій і БДР 
 Поняття про психофізіологію праці водія. Відчуття. Сприймання водієм 

простору і часу. Поняття про увагу і її організацію. Якості уваги. Реакція і її види. 
Вплив алкоголю, наркотиків, медикаментів на реакцію водія. Швидкість, 
прискорення, вібрація та їх вплив на організм людини.  

Фізіологія людини при керуванні автомобілем уночі. Зорова адаптація. 
Поняття про втому, стомленість, перевтому та фактори, що їм сприяють. Ознаки 
втоми водія. Ілюзії і галюцинації. Основні вимоги до раціонального режиму 
праці і відпочинку водіїв. Прилад тахограф. Проблема професійного підбору 
водіїв.  

Етика поведінки водія. Взаємовідносини водія з іншими учасниками 
дорожнього руху. Етика поведінки водія під час здійснення ДТП. 

Категорії транспортних засобів і процес підготовки водіїв. Кваліфікаційні 
вимоги до водіїв автотранспортних засобів категорій “В” і “С”. Навчальний план 
і програми підготовки водіїв автотранспортних засобів категорій “В” і “С”. 
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Призначення, класифікація технічних засобів навчання. Навчальні 
автомобілі, тренажери для навчання водінню та перевірки класифікації водіїв. 
Закриті площадки й автодроми.  

Тема 5. Транспортні засоби і БДР 
Конструкційна безпека транспортних засобів та нормативні документи, що 

її регламентують. Активна безпека. Тягово-швидкісні властивості автомобіля. 
Гальмівні властивості автомобіля: види і вимоги до гальмівних систем. 
Службове й екстрене гальмування. Методи визначення ефективності гальмівних 
систем при щоденній перевірці, дорожніх та державних випробуваннях. 
Поздовжня і поперечна стійкість автомобіля. Керованість автомобіля та критерії 
її оцінки (критична швидкість, поворотливість, співвідношення кутів повороту, 
стабілізація і автоколивання коліс). Габаритні і вагові параметри транспортних 
засобів. Коридор руху. Внутрішня і зовнішня інформативність ДТЗ. Освітлення 
і сигналізація автомобіля. Робоче місце водія й ергономічні вимоги до нього.  

Пасивна, післяаварійна та екологічна безпека ДТЗ. Технічний стан 
автомобіля і безпека руху. 

Тема 6. Дорожні умови і БДР 
Вплив дорожніх умов на безпеку руху; ковзкість покриття. Класифікація 

доріг, вулиць і дорожніх покриттів. Елементи дороги: поперечний і поздовжні 
профілі, план траси, ухили і кривизна. Оцінка безпеки автомобільних доріг і 
вулиць. Утримання і облаштування доріг. 

Тема 7. Робота з попередження ДТП в АТП  
Безпека руху в АТП. Планування роботи з попередження ДТП в АТП. 

Обов’язки й права служби безпеки руху в АТП. Організація роботи АТП по 
попередженню ДТП (робота керівника АТП, служби експлуатації, виробничо-
технічної служби, відділу кадрів). Обладнання і організація роботи кабінетів з 
безпеки руху. Комісія для попередження аварійності на автотранспорті. 
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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.  

Вірне 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. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 20 

балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 2 бала.  
Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 12 балів. 
Другий рівень складності (від 11 до 20 тестового завдання). 
Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 30 

балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 3 бали. 
Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 18 балів. 
Третій рівень складності (від 21 до 30 тестового завдання). 
Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 50 

балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 5 балів. 
Наприклад, абітурієнт за вірно 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,  
професор кафедри автомобілів і  
транспортних технологій                                  
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           В.І. Захарчук 

 


