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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Програма вступного фахового випробування для здобуття освіти за 

освітньою програмою «Автомобільний транспорт» підготовки здобувачів вищої 
освіти на першому (бакалаврському) рівні (зі скороченим терміном) на основі 
здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за 
спеціальністю 274 Автомобільний транспорт, галузі знань 27 «Транспорт»  (далі 
– Програма) є нормативним документом Луцького національного технічного 
університету. Програму розроблено на основі навчальних планів підготовки 
молодших спеціалістів у структурних підрозділах Луцького НТУ. 

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і 
науки  України.  

Вступні випробування проводяться за основними дисциплінами 
навчального плану підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» з таких навчальних дисциплін:  

− автомобілі (конструкція); 
− електронне та електричне обладнання автомобілів (ЕЕОА); 
− технології ремонту автомобілів; 
− автомобільні двигуни; 
− технічна експлуатація автомобілів (ТЕА); 
− основи технічної діагностики 
− економіка підприємства. 

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 першому (бакалаврському) рівні (зі скороченим терміном) за 
спеціальністю 274 Автомобільний транспорт, галузі знань 27 «Транспорт».  

Мета фахових випробувань – перевірка теоретичної та практичної 
підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодший спеціаліст і відбору абітурієнтів для навчання на здобуття для 
здобуття освіти за освітньою програмою «Автомобільний транспорт» підготовки 
здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні (зі скороченим 
терміном) за спеціальністю 274 Автомобільний транспорт, галузі знань 27 
«Транспорт». 

Фахове вступне випробування проводиться у письмовій формі. 
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ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 
 

Знання: 

- спеціалізовані теоретичні знання у сфері професійної діяльності, 
усвідомлення меж цих знань; 
- спеціалізовані емпіричні знання у сфері професійної діяльності, 
усвідомлення меж цих знань. 

Уміння: 

- широкий спектр когнітивних та практичних умінь/навичок, необхідних для 
розв’язання складних задач у спеціалізованих сферах професійної 
діяльності та/або навчання; 

- знаходження творчих рішень або відповідей на чітко визначені конкретні 
та абстрактні проблеми на основі ідентифікації та застосування даних, 
планування, аналіз, контроль та оцінювання власної роботи та роботи 
інших осіб у спеціалізованому контексті. 

Комунікація:  

- взаємодія з колегами, керівниками та клієнтами у питаннях, що стосуються 
розуміння, навичок та діяльності у професійній сфері; 

- донесення до широкого кола осіб (колеги, керівники, клієнти) власного 
розуміння, знань, суджень, досвіду, зокрема у сфері професійної 
діяльності. 

Автономія та відповідальність: 

- організація та нагляд (управління) в контекстах професійної діяльності в 
умовах непередбачуваних змін, покращення результатів власної діяльності 
і роботи інших; 

- здатність продовжувати навчання з деяким 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, теплові 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 

підтримання оптимального температурного режиму. Схема закритої рідинної 
системи охолодження.  

Конструкція приладів рідинної системи охолодження. Робота системи при 
різних температурних режимах, схеми циркуляції рідини. Привод 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.  
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Схема системи живлення карбюраторного двигуна. Основні прилади 
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. Основні 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 у 

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

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 коробки передач та роздавальної коробки. 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 карданної передачі. 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 
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Призначення головної передачі. Схеми одинарних передач: циліндричної, 
конічної, гіпоїдної. Конструкція та особливості роботи гіпоїдної передачі. Схеми 
одноступінчатих та двоступінчатих подвійних головних передач: центральних 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. 

Привод до ведучих коліс 
Типи півосей. Кріплення коліс.  
Привод 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 за формою обода 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 
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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 
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 з підвищення безпечності кузовів. 
Спеціалізований рухомий склад 
Класифікація спеціалізованих автотранспортних засобів Принцип 

використання базових автомобілів для створення спеціалізованого рухомого 
складу (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. 
Призначення, основні параметри та характеристики електричних кіл та їх 
елементів. 

Генераторні установки 
Генератори змінного струму. Реле регулятори напруги. Призначення, 

будова, принцип дії, електричні схеми, основні технічні характеристики 
генераторних установок. Умови експлуатації, несправності, технічне 
обслуговування і ремонт генераторних установок.  

Акумуляторні батареї  
Призначення та типи автомобільних акумуляторних батарей (АКБ). 

Будова, принцип роботи, основні технічні характеристики АКБ. Хімічні процеси, 
що відбуваються у свинцевих акумуляторах. Умови експлуатації, несправності, 
технічне обслуговування і ремонт стартерних АКБ. Заряджання АКБ.  

Стартери та засоби полегшення пуску поршневих двигунів 
внутрішнього згоряння 

Призначення, класифікація, будова, принцип дії, електричні схеми, 
основні технічні характеристики стартерів та засобів полегшення пуску (ЗПП). 
Умови експлуатації, несправності, технічне обслуговування і ремонт стартерів і 
ЗПП.  

Системи запалювання і живлення двигунів внутрішнього згоряння 
Призначення, загальні вимоги до систем керування роботою двигунів. 

Умови приготування паливної суміші. Умови запалювання робочої суміші. 
Класифікація, будова, принцип дії, структурні та функціональні електричні 
схеми таких систем. Конструкція елементів систем та основні їх технічні 
характеристики. Умови експлуатації, несправності, технічне обслуговування і 
ремонт систем. 

Системи керування шасі автомобіля 
Призначення, загальні вимоги до систем керування роботою трансмісії, 

ходової частини та систем керування. Умови впровадження електронних систем 
керування шасі. Системи конструкційної безпеки автомобілів. Класифікація, 
будова, принцип дії, структурні та функціональні електричні схеми таких систем. 
Конструкція елементів систем та основні їх технічні характеристики. Умови 
експлуатації, несправності, технічне обслуговування і ремонт систем. 

Контрольно-вимірювальні прилади 
Призначення, класифікація, будова, принцип дії, електричні схеми 

контрольно вимірювальних приладів. Параметри контролю та одиниці 
вимірювання. Конструкційне виконання, схематичні рішення приладів. Основні 
характеристики датчиків та покажчиків, електричні схеми. Несправності, 
технічне обслуговування і ремонт контрольно вимірювальних приладів. 
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Системи освітлення і сигналізації 
Призначення, нормативні вимоги, будова, принцип дії систем освітлення і 

сигналізації та їх елементів. Джерела світла. Класифікація, конструкційне 
виконання компонентів систем освітлення і сигналізації, їх електричні схеми. 
Умови застосування освітлювальних приладів, розподілу світла та несправності 
приладів систем. Технічне обслуговування і ремонт приладів та обладнання 
систем освітлення і сигналізації. 

Допоміжне обладнання  
Призначення, класифікація, будова, принцип дії, допоміжного обладнання. 

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

Схеми електрообладнання, комутаційна апаратура та електронні 
протикрадіжні пристрої 

Принцип побудови автомобільних електричних схем. Проводка 
автомобіля. Зменшення радіозавад від системи електрообладнання. 
Призначення, класифікація, будова, принцип дії, конструкційне виконання 
комутаційної апаратури та електронних протикрадіжних пристроїв. Алгоритм 
пошуку несправностей, технічне обслуговування і ремонт електрообладнання 
автомобілів. 

 
ТЕХНОЛОГІЇ РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ 

 
Система ремонту РС і основи старіння 
Класифікація властивостей, що формуються під час ремонту. 
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. 
Основи технології збирально-розбиральних робіт 
Загальні питання. Структура технологічного процесу збирання.  
Балансування деталей. Статичне, динамічне. 
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Технологія попередніх складальних робіт. 
Способи відновлення деталей 
Класифікація, характеристика. 
Відновлення деталей слюсарно-механічною обробкою. 
Відновлення деталей пластичним деформуванням 
Відновлення деталей зварюванням і наплавленням. 
Відновлення деталей гальванічним покриттям. 
Відновлення деталей металізацією та синтетичними матеріалами.    
 Зміцнення деталей у процесі їх відновлення. 
Відновлення деталей обробкою різанням 
Загальні відомості. 
Робочі та допоміжні рухи у верстатах. 
Основні способи обробки металів різанням. 
Матеріали, що застосовуються для виготовлення різальних інструментів. 
Роботи, що виконуються на металообробних верстатах (токарно-
гвинторізні, свердлильні, фрезерні, шліфувальні, розточувальні). 
Тонка остаточна обробка. Хонінгування, супер фініш та мікрофініш, 
полірування і притирання. 
Особливості відновлення деталей 
Особливості відновлення блоків циліндрів які виготовлені з чорних та з 
алюмінієвих сплавів. 
Відновлення головки циліндрів. 
Відновлення шатунів. Відновлення та ремонт поршнів, клапанів та 
зубчастих коліс. 
Відновлення валів (колінчастих та газорозподільчих). 
Відновлення рами та кузова автомобіля. 
Особливості збирання і випробування агрегатів і складальних 

одиниць 
Технологія складання двигунів та інших агрегатів автомобіля  
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. 

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 
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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 
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. Основи згорання паливно-повітряних сумішей. Процес згорання в 
ДВЗ з іскровим запалюванням. 

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. Вплив різних факторів на 

індикаторні показники циклу. Механічні втрати. Ефективні показники двигуна. 
Визначення основних розмірів двигуна.  

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

Нормування шкідливих викидів ДВЗ.  
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 
Мета, способи і схеми наддуву. Класифікація системи наддуву. Системи 

газотурбінного наддуву. Будова та робота турбокомпресора. 
 

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 
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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 

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. 
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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 

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 
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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. 

Система матеріально-технічного забезпечення підприємств 
автомобільного транспорту 

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

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

зберігання автомобілів. Зберігання запасних частин та матеріалів 
Технологічний процес 
Склад виробничих приміщень АТП та СТО. Технологічні процеси ТО і 

ремонту у виробничих відділеннях та на виробничих постах. 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 для вантажних 
автомобілів. Столярно-кузовне відділення. Малярне (фарбувальне) відділення. 

 
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. 

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. 
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 
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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. 

 
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

 
Поняття, цілі і напрями діяльності транспортного комплексу Техніко-

економічна характеристика окремих видів транспорту. Особливості економічної 
діяльності транспортного підприємства. Класифікація підприємств 
автомобільного транспорту. Ринок автотранспортних послуг. Перелік 
транспортних послуг, що виконуються при перевезенні вантажів та пасажирів. 
Методи визначення обсягу транспортної продукції. 

Капітал і виробничі фонди підприємства  
Суть, види та функції капіталу. Класифікація і структура основних фондів. 

Оцінка основних фондів (ОФ). Фізичний і моральний знос. Амортизація ОФ 
підприємства.  

Оборотні фонди транспортних підприємств 
Сутність, склад та класифікація оборотних засобів підприємства. 

Матеріальні ресурси підприємства та показники їх використання.   
Персонал підприємства, продуктивність  праці 
Поняття, класифікація та структура персоналу. Планування та формування 

персоналу. Продуктивність праці та методи її вимірювання. Організація та 
нормування праці на підприємстві. 

 Оплата праці робітників транспортних підприємств 
Організація оплати праці на підприємстві. Форми і системи оплати праці. 

Структура заробітної плати. Тарифна і безтарифна системи оплати праці. Пряма 
та відрядна форми оплати праці. Склад фонду оплати праці підприємства. 
Відрахування на соціальні заходи із фонду заробітної плати. 

Витрати виробництва на транспорті 
Характеристика витрат та їх класифікація. Групування витрат за 

економічними елементами на автомобільному транспорті. Планування витрат 
підприємства. 

Поняття собівартості 
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Поняття собівартості. Методика калькуляції собівартості перевезень. 
Розрахунок матеріальних витрат. Фактори, що впливають на собівартість 
перевезень. Вплив техніко-експлуатаційних показників використання рухомого 
складу на собівартість перевезень.   

Ціноутворення на транспорті 
Механізм ціноутворення на транспортні послуги. Формування та 

розрахунок тарифів на перевезення. Визначення ціни на вантажні та пасажирські 
перевезення.  

Фінансово-економічні результати й ефективність діяльності на 
транспорті 

Формування доходу підприємства. Визначення фінансового результату 
діяльності транспортного підприємства. Прибуток підприємства, порядок 
формування та види. Ефективність діяльності підприємства. Визначення 
показників рентабельності. 
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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,  
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