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У програмі вступного випробування висвітлено основні питання для 
підготовки вступників до участі у конкурсі щодо зарахування на навчання за  
освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» за cпeцiaльністю 274 
"Аватомобільний транспорт" на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Кваліфікований робітник» (професія 7231.2 «Слюсар з ремонту автомобілів»), а 
також для з’ясування набутих у процесі навчання інтегрованих знань, умінь та 
навичок, які необхідні для виконання професійних обов’язків, передбачених 
освітньо-кваліфікаційною характеристикою (ОКХ) з даного напрямку. 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
Вступне випробування охоплює 7 предметів та складається з таких частин. 
1 Дисципліна “Технічна механіка” 
1 Теоретична механіка. Основні поняття і аксіоми статики. Плоска система 

сил. Пара сил і момент пари. Просторова система сил. Центр ваги. Основні 
поняття кінематики. Кінематика точки. Найпростіші рухи твердого тіла. Аксіоми 
динаміки. Метод кінетостатики. Принцип Даламбера. Робота і потужність. 
Загальні теореми динаміки. 

2 Опір матеріалів. Основні положення. Розтяг і стиск. Зминання і зсув. 
Кручення. Згин. 

3 Деталі машин. Основні положення. Заклепкові з’єднання. Зварні і клейові 
з’єднання. Шпонкові і шліцьові з’єднання. Різьбові з’єднання. З’єднання з 
натягом. Загальні відомості про передачі. Фрикційні передачі. Пасові передачі. 
Ланцюгові передачі. Зубчасті передачі. Черв’ячні передачі. Передача гвинт-гайка. 
Редуктори. Вали і осі. Підшипники. Муфти. 

 
2 Дисципліна “Креслення” 
1 Графічне оформлення креслень. Лінії креслення та виконання написів на 

кресленнях. Прийоми викреслювання контурів технічних деталей. 
2 Основи нарисної геометрії та проекційне креслення. Аксонометричні 

проекції. Проекції геометричних тіл. Проекційне креслення. 
3 Машинобудівне креслення. Загальні правила виконання креслень. 

Зображення і позначення різьб. Креслення деталей. Ескізи. Роз’ємні з’єднання. 
Креслення загального виду. Складальні креслення 

 
3 Дисципліна “Взаємозамінність, стандартизація і технічні 

вимірювання” 
1 Номінальні, дійсні та граничні розміри. 
2 Граничні відхилення. Їх позначення на кресленні. 
3 Допуск розміру. 
4 Квалітети точності, їх визначення та призначення. 
5 Основні відхилення полів допусків валів і отворів в ЕСДП (Единой 

системе допусков и посадок). 
6 Утворення та позначення полів допусків в ЕСДП.  
4 Дисципліна “Технологія конструкційних матеріалів та 

матеріалознавство” 
1 Виробництво чорних металів. Виробництво чавуну і сталі. 
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2 Основи матеріалознавства. Основні властивості металів: механічні: 
міцність, твердість, пластичність, ударна в’язкість. Технологічні властивості і 
технологічні випробування сталі.  

3 Термічна обробка сталі: відпал, нормалізація, гартування, поверхневе 
гартування, відпуск.  

4 Хіміко-термічна обробка сталі: цементація, азотування, ціанування і 
нітроцементація, дифузійна металізація.  

5 Конструкційні матеріали. Залізовуглецеві сплави: сталі і чавуни. Леговані 
сталі. Кольорові метали і сплави. 

6 Ливарне виробництво. Виготовлення виливків у разових формах. 
Спеціальне способи виготовлення виливків. 

7 Обробка металів тиском. Прокатування, пресування і волочіння. Кування 
та штампування. 

8 Зварювальне виробництво. Фізична суть і класифікація способів 
зварювання. Електродугове зварювання.  Газове зварювання і різання. 

9 Основи обробки металів різанням.  Фізичні явища при різання металів. 
Поняття про режими різання. 

10 Основні види обробки на металорізальних верстатах. Обробка металів 
точінням. Токарні верстати. Обробка на свердлильних і розточувальних 
верстатах. Обробка на фрезерних верстатах. Шліфування. Фінішні методи 
обробки. 

 
5 Дисципліна “Охорона праці” 
1 Охорона праці жінок та неповнолітніх. 
2 Навчання з питань охорони праці. Види інструктажів. 
3 Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві. 
4 Соціальне страхування робітників від нещасного випадку на 

виробництві. 
5 Електробезпека. Захист від ураження електрострумом. Захисне 

заземлення. 
6 Класифікація виробничих приміщень за електробезпекою. 
7 Вимоги безпеки при обслуговуванні та ремонті транспортних засобів, 

при переміщенні транспортних засобів по території підприємства. 
8 Способи та засоби гасіння пожеж. 
 
6 Дисципліна “Будова та експлуатація автомобілів” 
1 Класифікація й технічна характеристика автомобілів.  
2 Загальна будова автомобіля. Функціональні властивості автомобілів. 
3 Двигун. Загальна будова й робочий цикл двигунів внутрішнього 

згорання. Кривошипно-шатунний механізм. Механізм газорозподілу. Система 
охолодження. Система мащення. Система живлення карбюраторних двигунів. 
Система живлення дизелів. Система впорскування палива. Система запалювання, 
пуску ДВЗ. 

4 Трансмісія. Схеми трансмісії. Зчеплення й приводи керування 
зчепленням. Коробка передач. Карданна передача. Механізми ведучих мостів. 

5 Ходова частина. Рама, передній не ведучий міст, балка заднього ведучого 
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моста. Підвіска. Амортизатори. Колеса легкових і вантажних автомобілів. 
Автомобільні шини. 

6 Механізми керування. Рульове керування. Гальмова система 
 
7 Дисципліна “Правила і безпека дорожнього руху” 
1 Загальні положення. Основні поняття та терміни. Обов’язки та права 

учасників дорожнього руху.  
2 Дорожні знаки. 
3 Дорожня розмітка та її характеристики. 
4 Регулювання дорожнього руху. 
5 Порядок руху, зупинки та стоянки транспортних засобів. 
6 Проїзд перехресть. 
7 Проїзд пішохідних переходів, зупинок транспортних засобів загального 

користування та залізничних переїздів. 
8 Особливі умови руху. 

 
ФОРМА, СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ  

1 Екзамен проводиться у письмовій формі. 
2 Тривалість тестування 1година (60 хвилин). 
3 Кожний вступник отримує екзаменаційний білет. 
4 Екзаменаційні білети містять 19 тестових завдань І і ІІ рівня складності.  

 
Робота виконується чорним, синіми або фіолетовими чорнилами на 

проштампованих аркушах. Відповіді необхідно давати в такому порядку, в якому 
даються запитання в завданні. 

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ВСТУПНИКА  

Завдання І-ого рівня складності (з 1 по 7) охоплюють вибірковий матеріал 
загально-технічних дисциплін, розраховані на засвоєння основних теоретичних 
питань, вміння користуватися технічною термінологією. Відповідь на питання 
однозначна, тобто вибирається тільки одна відповідь з переліку запропонованих. 
За кожне питання вступник може отримати: 

− правильна відповідь – 1 бал; 
− неправильна відповідь або відсутність її – 0 балів. 
Загальна максимальна сума балів за питання І рівня складності – 7. 

 
Завдання ІІ-ого рівня складності (з 8 по 19) охоплюють вибірковий 

матеріал профілюючих дисциплін і «Охорони праці». Відповіді на питання цього 
рівня потребують більш глибоких знань, логічного мислення, вміння 
застосовувати набуті знання на практиці. Відповідь на питання також однозначна, 
тобто вибирається тільки одна відповідь з переліку запропонованих. За кожне 
питання студент може отримати: 

− правильна відповідь – 1 бал; 
− неправильна відповідь або відсутність її – 0 балів. 
Загальна максимальна сума балів за питання ІІ рівня складності – 12. 
Загальна максимальна сума балів за питання І і ІІ рівня складності – 19. 
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Результати фахового вступного випробування оцінюються за шкалою від 
12 бальною шкалою. 

 
Критерії оцінки екзаменаційної роботи 

 
Кількість 
балів за 12-
бальною 
шкалою 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Кількість 
балів  0-1 2-3 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17 18 19 

 
Вступники, які набрали менше ніж 4 бали (за 12-бальною шкалою) до 

участі у конкурсі не допускаються як такі, що не склали екзамену. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

 
ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ 

з фахового тестування 
Дайте правильні відповіді на тест-запитання 

1 Де знаходиться центр ваги кола? 
а) В точці перетину медіан. 
б) В точці перетину осей симетрії. 
в) В точці перетину діагоналей. 

 
2 Який підшипник використовують при високій точності встановлення валів? 

а) Кочення. 
б) Ковзання. 

 

3 На рис.1а зображена модель і напрямок погляду головного вигляду? На якому рисунку дана 
горизонтальна проекція цієї моделі? 

 

 

 

а б в г 
Рис.1 

 

4 Скільки процентів площі формату повинні займати зображення та написи? 
а) 75%. 
б) 50%. 
в) 30% 

 

5 Чому дорівнює допуск отвору   Æ 010,0
006,049+

+ ? 

а) 10 мкм. 
б) 6 мкм. 
в) 4 мкм. 
г) 16 мкм. 

 

6 Визначте придатність отвору Æ 130±0,02, якщо його дійсний розмір Dд =129,98? 
а) Отвір придатний. 
б) Брак поправний. 
в) Брак непоправний. 
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7 Який вид відпуску найчастіше застосовують після гартування пружин? 
а) Високе відпускання. 
б) Середнє відпускання. 
в) Низьке відпускання. 

 
8 Яка гранична норма підіймання та переміщення вантажів підлітками юнаками 16 років під 
час короткочасної роботи? 
а) 5 кг. 
б) 12 кг. 
в) 14 кг. 
г) 16 кг. 

 
9 Якою позицією на рис.2 позначений повний об’єм циліндра? 

 
Рис.2 

 
10 Червона сигнальна лампа системи змащення при непрацюючому двигуні і включених 
вимірювальних приладах горіти … 
а) повинна.  
б) не повинна. 

 
11 Якими позиціями на рис.3 позначені деталі і вузли акумуляторної батареї, які оберігають 
верхні частини пластин і сепараторів від механічних ушкоджень? 

 
Рис.3 
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12 Запобіжники, що використовуються в автомобільному обладнанні, … 
а) не допускають виникнення короткого замикання. 
б) у випадку короткого замикання відключають відповідну ділянку ланцюга від джерела 
електричної енергії. 

в) відключають усіх споживачів від джерела електричної енергії у випадку короткого 
замикання на будь-якій ділянці ланцюга. 

 
13 Вільним ходом педалі зчеплення називається шлях, який проходить педаль від … вимкнення 
зчеплення. 
а) вихідного положення до повного 
б) початку вимкнення до повного 
в) вихідного положення до початку 

 
14 Яка з перерахованих несправностей не може бути причиною зниження тиску вприску 
палива? 
а) Знос плунжера. 
б) Знос гільзи. 
в) Послаблення пружини форсунки. 
г) Збільшення діаметра отворів розпилювача форсунки внаслідок зносу. 

 
15 Від  чого  залежить  довжина  ділянки  дороги, необхідна  для  виконання  обгону? 

а) Тільки  від  швидкості  руху  того  автомобіля, який обганяє. 
б) Тільки  від  швидкості  руху  того  автомобіля, якого  обганяють. 
в) Тільки  від  стану  дорожнього  покриття. 
г) Від  умов, зазначених  у  відповідях  а, б, в. 
д) Від  умов, зазначених  у  відповідях  а  і  б. 

 
16 Як  позначити  транспортні  засоби, які  є  учасниками  дорожньо – транспортної  пригоди? 

а) Тільки  ввімкненням  аварійної  світлової  сигналізації. 
б) Ввімкненням   аварійної  світлової  сигналізації  і  установкою  знака  аварійної  
зупинки або  миготливого  червоного  ліхтаря. 
 

17 Якщо  перед  перехрестям  встановлено дорожній  знак, зображений на рис.4, чи 
дозволяється  маршрутному  транспортному  засобу  повернути  праворуч? 

а) Дозволяється. 
б) Забороняється. 

 
 Рис.4 

 
18 Чи  дозволяється  стоянка  з  працюючим  двигуном  в  житловій  зоні? 

а) Забороняється. 
б) Дозволяється  в  осінньо - зимовий  період. 

 
19 Розворот  забороняється? 

а) На  мостах  і  під  ними. 
б) Перед  залізничними  переїздами. 
в) В  усіх  перелічених місцях. 
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