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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

Методичні рекомендації з підготовки до вступних фахових випробувань 

розроблені на базі положення «Про організацію навчального процесу у вищих 

навчальних закладах». У програму включені питання із дисциплін професійної 

підготовки:   

1. Трактори і автомобілі, 

2. «Слюсарна справа». 

Перелік питань складено згідно типових програм по кожній із цих 

дисциплін і охоплює матеріал усього курсу. На основі посібника 

«Рекомендована практика конструювання тестів професійної компетенції 

випускників вищих навчальних закладів», затвердженого Міністерством освіти 

і науки України 02.06.2000 року, розроблено пакет тестових завдань, які 

охоплюють перелік основних умінь, передбачених освітньо-кваліфікаційною 

характеристикою для професій кваліфікованого робітника «Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин та устаткування», «Слюсар-ремонтник», 

«Тракторист машиніст сільськогосподарського виробництва», «Водій 

автотранспортних засобів». Кількість контрольних запитань по кожній 

дисципліні пропорційна кількості годин, що відведені їй у навчальному плані.   

  

 

2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ ПРИ  

СКЛАДАННІ ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ  

  

 Вступні фахові випробування передбачають виконання тестових завдань, 

які об‟єктивно визначають їх рівень підготовки і складаються з тестової 

перевірки знань з дисциплін, які вивчалися на рівні кваліфікованого робітника. 

Вона охоплює систему базових тестових завдань закритої форми із 

запропонованими відповідями. Тестові завдання закритої форми складаються з 

двох компонентів: а) запитальної (змістовної) частини; б) варіантів відповіді. Ці 

тести є складовою частиною фахових вступних випробувань вступників. Для 

кожного вступника передбачається  20 тестових завдань. По кожному завданню 

передбачаються варіанти відповідей, з яких вступник повинен вибрати вірні. 

Правильна і повна відповідь на кожне завдання оцінюється в 5 балів. 

Максимальна кількість балів, які вступник може набрати за виконання тестових 

завдань становить 100 балів. Набрані бали додаються до 100 балів. 

Максимальна кількість балів – 200. Приймальна комісія допускає до участі у 

конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі раніше 

здобутого освітньо- кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника. 

Тривалість вступного випробування – 30 хвилин.  
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ТАБЛИЦЯ  

переведення середнього бала, обрахованого за 12 бальною шкалою,  

в шкалу 100-200  

 

1  100  
1,1  100  
1,2  100  
1,3  100  
1,4  100  
1,5  100  
1,6  100  
1,7  100  
1,8  100  
1,9  100  
2  100  

2,1  101  
2,2  102  
2,3  103  
2,4  104  
2,5  105  
2,6  106  
2,7  107  
2,8  108  
2,9  109  
3  110  

3,1  111  
3,2  112  
3,3  113  
3,4  114  

3,5  115  
3,6  116  
3,7  117  
3,8  118  
3,9  119  

 

 

4  120    8  160  
4,1  121  8,1  161  
4,2  122  8,2  162  
4,3  123  8,3  163  
4,4  124  8,4  164  
4,5  125  8,5  165  
4,6  126  8,6  166  
4,7  127  8,7  167  
4,8  128  8,8  168  
4,9  129  8,9  169  
5  130  9  170  

5,1  131  9,1  171  
5,2  132  9,2  172  
5,3  133  9,3  173  
5,4  134  9,4  174  
5,5  135  9,5  175  
5,6  136  9,6  176  
5,7  137  9,7  177  
5,8  138  9,8  178  
5,9  139  9,9  179  
6  140  10  180  

6,1  141  10,1  181  
6,2  142  10,2  182  
6,3  143  10,3  183  
6,4  144  10,4  184  

6,5  145  10,5  185  
6,6  146  10,6  186  
6,7  147  10,7  187  
6,8  148  10,8  188  
6,9  149  10,9  189  

7  150  11  190  
7,1  151  11,1  191  
7,2  152  11,2  192  
7,3  153  11,3  193  
7,4  154  11,4  194  
7,5  155  11,5  195  
7,6  156  11,6  196  
7,7  157  11,7  197  
7,8  158  11,8  198  
7,9  159  11,9  199  

 12  200  
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3. ПРОГРАМА ТА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ЩО 

                  ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН  

  

3.1 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ТРАКТОРИ ТА АВТОМОБІЛІ» 

 

Модуль 1.  Двигуни внутрішнього згоряння   

Тема 1. Вступ. Класифікація та загальна будова автомобілів і  

тракторів 

Мета і завдання дисципліни. Історія розвитку автотракторного 

машинобудування. Роль молодшого спеціаліста в організації ефективного 

використання автомобілів і тракторів. Класифікація автомобілів і тракторів. 

Загальна будова автомобілів і тракторів. Основні марки автомобілів і тракторів;   

їх  технічні характеристики . 

 

Тема 2.  Загальна будова та робота ДВЗ  

Класифікація та застосування двигунів. Механізми та системи ДВЗ. 

Основні параметри двигунів. Робочі процеси в двохтактних та чотирьохтактних 

двигунах. Порівняльні характеристики дизельних і карбюраторних, двохтактних 

і чотирьохтактних двигунів. Перспективні типи двигунів. 

 

Тема 3. Кривошипно-шатунний механізм (КШМ) 

Призначення та робота КШМ. Нерухомі деталі КШМ, їх конструкція. 

Рухомі деталі КШМ, їх конструкція. Особливості конструкції КШМ 

карбюраторних та дизельних, рядних та V - подібних  двигунів. Основні 

несправності КШМ та способи їх усунення. Догляд за КШМ в процесі 

експлуатації. 

   

Тема 4. Газорозподільний механізм  (ГРМ) 

Призначення, типи та робота ГРМ. Особливості конструкції деталей ГРМ 

основних моделей карбюраторних та дизельних  двигунів. Декомпресійні 

механізми та їх застосування. Теплові зазори та їх вплив на  роботу двигуна.   

Регулювання теплових зазорів. Основні несправності ГРМ та способи їх 

усунення.     

Тема 5. Система  охолодження ДВЗ 

Призначення та класифікація систем охолодження.   Загальна схема 

рідинної системи охолодження та призначення її приладів. Конструкція та 

робота агрегатів та приладів. Основні несправності та способи їх усунення. 

Догляд за агрегатами системи. 

 

Тема 6. Система мащення ДВЗ 

Мастильні матеріали для двигунів. Співставлення вітчизняного 

маркування мастильних матеріалів з маркуванням за системами ISO  та SAE .  

Види тертя та способи мащення деталей.  Загальна схема систем мащення 

основних типів карбюраторних та дизельних двигунів. Конструкція та робота 

агрегатів та приладів. Відцентрові фільтри для очистки мастила. Основні 

несправності та способи їх усунення. Догляд за агрегатами системи мащення. 
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Тема 7. Система живлення карбюраторних двигунів 

        Класифікація та застосування систем живлення. Паливо та паливна суміш 

для карбюраторних двигунів. Процес утворення суміші (процес карбюрації). 

Основні системи та механізми карбюратора. Конструкція та робота 

карбюраторів для автомобільного та пускового двигунів. Робота карбюратора на 

різних режимах навантаження. Конструкція та робота приладів системи 

живлення (баки, фільтри, насоси, паливопроводи). Можливі несправності та 

шляхи їх усунення. Газобалонна та газогенераторна  апаратура в системах 

живлення. Догляд за системою живлення. 

 

Тема 8. Система живлення дизельних двигунів. Інжекторні системи 

живлення 

       Загальна схема системи. Паливо та способи  утворення суміші в дизельних 

двигунах. Поняття про турбонаддув. Паливні та повітряні фільтри. 

Паливопідкачуючі насоси та насоси високого тиску. Конструкція, робота та 

регулювання форсунок. Автоматичні  регулятори частоти обертання 

колінчастого вала.  Турбокомпресори. Кут випередження подачі палива та 

прилади для  його регулювання. Інжекторні системи живлення та їх 

застосування. Можливі несправності та шляхи їх усунення. Догляд за системою 

живлення. 

 

          Тема 9. Системи пуску тракторних ДВЗ 

    Способи пуску тракторних двигунів. Застосування допоміжних пускових 

двигунів. Конструкція та робота пускового двигуна П-350 (ПД-10У). Муфта 

зчеплення, редуктор, обгінна муфта та автомат вимикання. Засоби, що 

полегшують пуск двигуна. Двохциліндрові пускові двигуни. Двохшвидкісні 

редуктори. Догляд за пусковими двигунами в процесі експлуатації. Техніка 

безпеки під час пуску двигуна. 

 

 

Модуль 2.  Електроустаткування   автомобілів та тракторів   

 

          Тема 10. Джерела електричного струму 

 Призначення та будова акумуляторної батареї. Хімічні процеси в 

акумуляторній батареї та їх зворотній характер. Приготування електроліту та 

правила безпеки при цьому. Процес зарядки батареї та вибір зарядного струму. 

Можливі несправності та догляд за акумулятором.  

Будова та робота контактних та безконтактних генераторів змінного 

струму,  їх переваги та недоліки. Реле - регулятори: електромагнітні, 

транзисторні та інтегральні. Можливі несправності та способи їх усунення. 

Догляд за генераторами.  

 

Тема 11. Електричні стартери 

       Застосування стартерів для пуску двигунів. Механічна та електрична 

частини стартерів: електродвигун та механізм передачі. Засоби для запобігання 
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зворотному  обертанню якоря стартера: обгінна муфта, спіральні шліці. Догляд 

за стартером в процесі експлуатації .  

Тема 12. Системи запалювання ДВЗ 

Класифікація та застосування систем запалювання, їх переваги та недоліки 

(батарейна, транзисторна, безконтактна та магнето). Конструкція та робота 

котушок запалювання, переривачів-розподільників, запалювальних свічок. 

Умовні позначення свічок. Будова та робота транзисторного комутатора. 

Конструкція та робота магнето. Встановлення запалювання в одно- та 

багатоциліндрових двигунах. Кут випередження запалювання та його вплив на 

роботу двигуна. Прилади для регулювання кута випередження запалювання. 

Провідники низької та  високої напруги. Засоби для усунення радіоперешкод.  

Можливі несправності в системах запалювання  та їх пошук. Догляд за 

приладами системи в процесі експлуатації. 

 

Тема 13. Освітлювальні та сигнальні прилади 

        Прилади  для зовнішнього та внутрішнього освітлювання. Регулювання 

фар. Прилади світлової та звукової сигналізації.   Контрольно-вимірювальні 

прилади. Прилади, що полегшують пуск двигуна.  Комутаційні (з‟єднувальні) та 

запобіжні  пристрої. Допоміжне електроустаткування. 

 

          Модуль 3. Трансмісія та  органи управління автомобілів та тракторів 

 

Тема 14. Муфти зчеплення автомобілів та тракторів 

           Загальні відомості про трансмісію, класифікація трансмісій. Гідравлічні, 

гідромеханічні та електричні трансмісії, їх застосування.  Призначення та 

класифікація муфт зчеплення. Конструкція та робота одно- та дводискових муфт 

зчеплення. Регулювання муфт.  

 

Тема 15. Коробки передач, роздавальні коробки та карданні передачі. 

автомобілів та тракторів 

       Призначення, конструкція та робота автомобільних та тракторних коробок 

передач. Допоміжні редуктори (дільники, ходозменшувачі, реверс-редуктори).  

           Призначення, конструкція та принцип роботи автомобільних та тракторних 

роздавальних коробок. Міжосьові диференціали. Класифікація,  конструкція та 

застосування  карданних передач.  Технічне обслуговування.  

   

         Тема 16. Ведучі мости автомобілів та тракторів 

         Класифікація та призначення головних передач. Конструкція та робота 

симетричного конічного диференціала 

         Конструкція та робота ведучих мостів  автомобілів. Бортові (колісні) 

редуктори:  типи, призначення, конструкція та робота. Ведучий міст та муфти 

повороту гусеничного трактора. Планетарний механізм повороту трактора.  

Конструкція та робота передніх ведучих мостів. Технічне обслуговування. 

 

Тема 17. Рульові управління автомобілів і тракторів 
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           Призначення та класифікація механізмів управління. Рейковий рульовий 

механізм. Рульовий механізм черв‟ячного типу. Двохступінчасті рульові 

механізми.  Рульові механізми з гідропідсилювачами.  

         Рульовий привод, рульова трапеція, її  конструкція та робота. Шарніри 

рульових тяг. Гідропідсилювачі в рульових приводах. Розвал та сходження коліс. 

Кути нахилу шворня та їх вплив на безпеку руху.  Механізми повороту колісного 

трактора. Основи технічного обслуговування рульових управлінь . 

 

    Тема 18. Гальмівні системи автомобілів і тракторів 

      Призначення та класифікація гальмівних систем та механізмів. Стрічкові, 

барабанні та дискові гальмівні механізми та їх застосування. Конструкція та 

робота трансмісійних гальмівних механізмів. Схеми гальмівних систем з 

гідравлічним та пневматичним приводом.  

 Конструкція, робота та регулювання головного та колісних гальмівних 

циліндрів, гідровакуумного підсилювача, колісного гальмівного механізму в 

системах з гідроприводом. Видалення повітря з системи.  

  Конструкція, робота та регулювання  колісних гальмівних механізмів гальмівної 

системи з пневматичним приводом. Будова та робота агрегатів гальмівної 

системи з пневмоприводом. Допоміжні та запасні гальмівні системи. Способи та 

засоби аварійної зупинки автомобіля. Особливості конструкції гальмівних 

систем причепів. Технічне обслуговування гальмівної системи. 

 

     Модуль 4. Робоче та технологічне устаткування тракторів та автомобілів, 

шасі та  причепи 

 

Тема 19. Ходова частина  та підвіска автомобілів і колісних тракторів 

           Призначення та класифікація ходових частин та підвісок. Залежні та 

незалежні підвіски. Загальна будова ходової частини автомобілів та колісних  

тракторів. Конструкція рам автомобілів і колісних тракторів. Конструкція 

ресорної підвіски автомобіля. Ресорно-балансирна підвіска автомобілів 

підвищеної прохідності. Амортизатори та їх застосування.  Конструкція, 

застосування  та умовні позначення автотракторних шин. 

  

     Тема 20.  Ходова частина та підвіска гусеничних тракторів 

           Важільна, балансирна та комбінована підвіски гусеничних тракторів.  

Конструкція рами трелювального гусеничного трактора та трактора загального 

призначення.  Гусеничне полотно та механізм його натягу.  Особливості 

конструкції ходових частин багатоопераційних машин. Технічне обслуговування 

ходової частини (2). 

 

          Тема 21. Робоче та технологічне устаткування автомобілів та 

тракторів 

          Призначення та схема гідравлічної системи трелювальних тракторів. 

Конструкція та робота приладів гідросистеми. Аксіально-поршневі гідронасоси 

та їх застосування.  Конструкція навантажувальних пристроїв трелювальних 

тракторів. Конструкція лебідок та чокерних пристроїв  і канати для них. 
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Пристрої для безчокерного трелювання.  Лебідки та навантажувальні пристрої 

лісовозних автомобілів. Допоміжне обладнання тракторів і автомобілів. 

Механізми навіски тракторів. Механізми відбору потужності. 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Базова (основна) 

     1.  Кисликов В.Ф., Лущик В.В. Будова й експлуатація автомобілів: Підручник. –  

К.: Либідь, 2016. – 400 с.  

Допоміжна 

 

1. Абляков М.П.  Довідник механізатора лісового господарства, К,  видавництво  

НУБіП,   2007-112с. 

2. Білоконь Я.Ю., Онеча А.І. Трактори та автомобілі: Підр. для вищ. агр. закладів    

освіти– К.: Урожай, 2002. – 324с. 

3. Боровських Ю.Л. Будова автомобіля. К.,  Транспорт, 2009.-312с 

4. Ксеневич І.П... Трактори МТЗ-100, К.,  Агропромвидав, 2006.-356с. 

5. Сажко В.А. Електричне та електронне обладнання автомобілів: Навчаль-ний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Каравела, 2006. – 296 

с. 

6. Пастух А.Б., Яценко Ю.С.  Методичні вказівки до лабораторних робіт з 

дисципліни “Механізація лісового господарства ” МЛТК, 2012. 

 

 

Інформаційні ресурси: 

 

1. knowledge.allbest.ru›Транспорт› 

2. BiblioFond.ru›view.aspx?id=477723 

3. CoolReferat.com›…литературы=Тракторы_и_автомобили… 

4. rudocs.exdat.com›docs/index-56847.html… 

5. bibliotekar.ru›spravochnik-171-traktor/ 

6. publ.lib.ru›Archives›_TEH_TRA/_Teh_tra.html 

7. bookarchive.ru›…literatura/avto…i-avtomobili.html 

8. mirknig.com›2013/02/20/traktory-i-avtomobili.html 

9. bibliotekar.ru›spravochnik-171-traktor/ 

10. twirpx.com 

11. avtoliteratura.ru›Содержания книг›…dvd/Traktory_i_Avto.html 

12. viamobile.ru›page.php?id=1274 

13. tractorillo.ru 

14. bookfi.org›Digital library Bookfi›Авторы 

15. padabum.com›d.php?id=34163 

16. wblogc90j6.ru›page/uchebnik-traktora-i-avtomobili 

17. autotrasa.info›Page-68.html 

 

http://knowledge.allbest.ru/
http://knowledge.allbest.ru/transport/
http://www.bibliofond.ru/
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=477723
http://www.coolreferat.com/
http://www.coolreferat.com/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_2
http://rudocs.exdat.com/
http://rudocs.exdat.com/docs/index-56847.html?page=6
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-171-traktor/
http://publ.lib.ru/
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_TEH_TRA/_Teh_tra.html
http://www.bookarchive.ru/
http://www.bookarchive.ru/tekhnicheskaja_literatura/avto_moto/96531-traktory-i-avtomobili.html
http://mirknig.com/
http://mirknig.com/2013/02/20/traktory-i-avtomobili.html
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-171-traktor/
http://www.twirpx.com/
http://avtoliteratura.ru/
http://avtoliteratura.ru/contents/
http://avtoliteratura.ru/contents/uchebnie-cd-dvd/Traktory_i_Avto.html
http://viamobile.ru/
http://viamobile.ru/page.php?id=1274
http://www.tractorillo.ru/
http://bookfi.org/
http://bookfi.org/book/
http://bookfi.org/book/759546
http://padabum.com/
http://padabum.com/d.php?id=34163
http://wblogc90j6.ru/
http://wblogc90j6.ru/page/uchebnik-traktora-i-avtomobili
http://autotrasa.info/
http://autotrasa.info/Page-68.html
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3.2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «СЛЮСАРНА СПРАВА» 

  

Змістовий модуль 1.  Техніка безпеки. Розмітка, рубання, гнуття та 

правка металу. 

Тема 1. Рубання металу 

  Призначення рубання металу. Зубило, крейцмесель, їх конструкція та 

розміри, кути заточування  в залежності від матеріалу. Раціональні прийоми 

рубання  полосової сталі по рівню губок лещат, плоских та криволінійних 

поверхонь в лещатах, прямих та радіусних пазів на круглих деталях. 

Вирубування на плиті заготовок з листового металу за кресленнями, можливі 

дефекти та заходи по їх попередженню. Заточування зубила та крейцмеселя.  

 

 Тема 2. Правка, гнуття та запресовування металу 

Призначення та використання правки металу. Способи правки листового, 

полосового та круглого металую. Пристрої та інструменти для правки. Можливі 

дефекти при правці та заходи по їх попередженню. Призначення та застосування 

гнуття металу. Виготовлення кілець з полосової та круглої сталі. Запресовування 

та випресовування підшипників та втулок. Обладнання та пристрої для 

запресовування.  

 

Змістовий модуль 2. Різання, обпилювання свердління металу та 

нарізання різьби 

        Тема 3. Різання металу 

        Призначення, прийоми та способи різання металу ручною ножівкою. 

Прийоми та способи різання металу пневматичним, електричним інструментом  

та рамковими ножицями, дисковими пилками,  абразивними кругами. Будова та 

правила використання електричного  інструменту та механізмів при різанні 

металу. Прийоми різання листового, полосового, пруткового, кутового металу. 

 

Тема 4. Обпилювання металу  

         Призначення та застосування обпилювання,  припуск на обпилювання. 

Ознайомство з типами, видами та призначенням напилків, прийоми 

використання напилків. Обпилювання стальних поверхонь, перевірка якості 

обпилювання лекальною лінійкою. Обпилювання сполучених поверхонь під 

прямим, гострим та тупим кутами, перевірка поверхні лінійкою, кутником, 

кутовим шаблоном та простим кутоміром. Обпилювання паралельних 

поверхонь, перевірка їх лекальною лінійкою, кронциркулем та 

штангенциркулем. Методи обпилювання пакетами, партіями та по контуру. 

Обпилювання криволінійних поверхонь. Розпилювання отворів. Обпилювання 

фасок на круглих стержнях по контуру та по шаблону. 
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         Тема 5.  Свердління, зенкування, розвертання  металу 

        Призначення та застосування свердління, ознайомлення  з інструментами 

для свердління. Заточування свердла для обробки різних металів, ручний та 

електроінструмент для свердління, кріплення свердла та заготівок, охолодження 

свердла. Свердління наскрізних та глухих отворів по кондуктору, шаблону та 

розмітці. Зенкування отворів під заклепки, шурупи  та болти, зенкування 

циліндричною зенківкою під голівки болтів та шарнірні з„єднання. Свердління 

та зенкування ручною та електричною дреллю за контуром та розміткою. 

Призначення прийому розвертання отворів, розвертання ручне та механічне. 

Різновиди та конструкція розверток та засоби їх кріплення, припуски для 

розвертання. Розвертання циліндричних та конічних отворів. 

 

          Тема 6.  Нарізання різьби 

         Призначення та елементи різьби, інструменти для нарізання зовнішньої та 

внутрішньої різьби, перевірка якості різьби. Установка та кріплення круглої 

плашки в тримачі, нарізання різьби плашками на стержнях та  різьборізами 

внутрішньої різьби наскрізних та глухих отворів. Перевірка різьби різьбовими 

калібрами, можливі дефекти при нарізанні різьби та заходи по їх 

попередженню. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Попович В.В. Технологія конструкційних матеріалів і 

матеріалознавство. «УкрДЛТУ», Львів, 2002, книга 1. 

2. Попович В.В., Голубець В. Технологія конструкційних матеріалів і  

матеріалознавство.  «Університетська книга», Суми, 2002, книга 2. 

 

 


