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ВСТУП 

 

Програма фахового вступного іспиту складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки кваліфікованого робітника. 

Прийом вступників, які мають диплом кваліфікованого робітника, для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за 

спеціальністю 133 Галузеве машинобудування спеціалізації «Експлуатація та 

ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання»  

відбуватиметься у формі фахового вступного іспиту, в процесі якого вступник 

повинен показати: 

а) чітке знання означень, понять, термінів; 

б) вміння чітко і стисло висловлювати  відповідь в письмовій формі; 

в) впевнене володіння вміннями і навичками, передбаченими програмою 

підготовки кваліфікованого робітника. 

Міждисциплінарні зв'язки:  

 Двигуни внутрішнього згорання, автомобілі і трактори. 

 Експлуатація машин.  

 Ремонт машин. 

 Експлуатаційні матеріали. 

 Дорожні машини. 

 Гідравліка, гідро-, та пнемопривод. 

 Вантажопідйомна та транспортуюча техніка. 

 Охорона праці. 
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Програма тестового контролю з дисциплін фахового 

спрямування 

 

Двигуни внутрішнього згорання, автомобілі і трактори. 

 

Призначення і класифікація ДВЗ.  

Загальна будова поршневого одноциліндрового чотирьохтактного двигуна, 

принцип його роботи. 

Основні механізми і системи ДВЗ, їх призначення. 

Основні параметри ДВЗ: мертві точки, хід поршня, об'єм камери згоряння, 

робочий об'єм і літраж ДВЗ, повний об'єм циліндра, ступінь стиску. 

Робочі цикли чотирьохтактних бензинових і дизельних ДВЗ. 

Призначення та загальна будова кривошипно-шатунного механізму, 

взаємодія деталей механізму. 

Призначення і класифікація газорозподільних механізмів. Загальна будова і 

взаємодія деталей механізму з верхнім розташуванням клапанів і нижнім 

розташуванням розподільного вала. 

Призначення систем мащення, способи мащення тертьових деталей. 

Призначення і класифікація систем охолодження. Умови роботи систем та 

вимоги до них.  

Призначення, загальна будова і принцип дії системи живлення дизельних 

двигунів. 

Призначення, загальна будова АКБ, стартерів, генераторних установок.    

Загальна будова трансмісій автомобілів і тракторів. Призначення і 

класифікація зчеплень. 

Загальні відомості про ходову частину автомобілів і тракторів.  

Призначення, типи і загальна будова підвіски. 

Призначення і загальна будова рульового керування, роль рульової трапеції. 

Призначення системи гальмування, її види.  

 

Експлуатація та ремонт машин 

Зміна технічного стану машин в процесі експлуатації. Система технічного 

обслуговування і ремонту машин. Експлуатаційна документація. 

 

 

 

 

Основні терміни та визначення з експлуатації та ремонту машин. Показники 

якості експлуатації дорожньо-будівельних машин. Надійність машин. 
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Експлуатаційні матеріали. 

 Експлуатаційні матеріали які застосовуються при експлуатації дорожньо-

будівельних машин та автомобілів, та раціональність їх використання на 

підприємствах дорожньої та автомобільної галузі. 

Фізичні та експлуатаційні властивості бензинів, дизельного палива, олив. 

 

Дорожні машини. 

Роль дорожніх, машин для земляних робіт і будівельних машин в дорожньо-

будівельних галузях. Розвиток дорожнього машинобудівництва в Україні і за 

кордоном. 

Комплект основних машин для будівництва доріг з асфальтобетону, та їх 

призначення. 

Основні елементи машин: ходова частина, рама, привід, робоче обладнання, 

система керування. Особливості кожного елемента. 

 

 

Гідравліка, гідро-, та пнемопривод. 

Загальна класифікація гідромашин. Основні параметри насосів: подача, напір. 

Загальні відомості про об’ємний гідропривід.   

Загальні відомості про пневмопривід. Апаратура пневмоприводів. 

 

Вантажопідйомна та транспортуюча техніка. 

Роль вантажопідйомної  та транспортуючої техніки в виробничій діяльності 

підприємств різних галузей України. 

Класифікація вантажопідйомних машин. Основні параметри кранів. 

Вантажопідйомні органи та з’ємні пристрої. 

 

Охорона праці. 

  Правові та організаційні основи ОП та нормативно – правові акти з ОП. 

Загальні питання охорони праці. Інструктажі з охорони праці.  

Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах.  

Види вентиляцій виробничих приміщень. 
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 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

 

Програма фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 133 Галузеве 

машинобудування «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних 

і дорожніх машин і обладнання» за професійним спрямуванням передбачає 

відповіді на запитання циклу нормативної підготовки спорідненої робітничої 

спеціальності. 

Призначенням програми фахового вступного іспиту є: забезпечення 

проведення фахового вступного іспиту при вступі на 1-й курс з нормативним 

терміном навчання 2 роки 6 місяців для здобуття освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра за умови вступу за споріднений напрямком 

підготовки. 

Метою фахового вступного іспиту є: перевірити теоретичну та практичну 

підготовку вступників на базі здобутого освітньо-професійного ступеня 

робітника. 

Структура фахового вступного іспиту: 

Вступник отримує для відповіді білет, який має  завдання в тестовій формі. 

Тривалість підготовки вступника до відповіді не повинна перевищувати 1 

академічної години. 

Вступне випробування у формі фахового вступного іспиту з кожним 

вступником проводить комісія з 2-х осіб. Під час фахового вступного іспиту 

екзаменатори відмічають правильність відповідей в аркуші фахового вступного 

іспиту, який по закінченню іспиту підписується екзаменаторами та вступником. 

Інформація про результати фахового вступного іспиту оголошується вступникові 

не пізніше наступного дня  після проведення іспиту.  
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  Методика оцінювання тестових відповідей 

за 200 бальною шкалою 

Галузь знань   13 Механічна інженерія 

Спеціальність  133 Галузеве машинобудування 

Освітньо-професійна програма: «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, 

будівельних і дорожніх машин і обладнання» 
 

1. Пояснювальна записка 

Оцінювання знань за допомогою тестового контролю з дисциплін фахового 

спрямування для осіб, які здобули освітньо-професійний ступінь «Кваліфікований 

робітник» або молодшого спеціаліста за іншою спорідненою спеціальністю. 

1. Організація проведення вступного випробування. 

1.1. Білети тестового контролю включають в себе 20 завдань, які охоплюють 

предмети фахового спрямування.  

1.2. Правильна відповідь на запитання оцінюється на 10 балів. 

1.3. Кожен абітурієнт в аудиторії має виконувати окремий варіант роботи.  

1.4. Тестування триває 45 хвилин, з яких 15 хв. - інструктаж. 

1.5. Не можна користуватись будь-якими матеріалами чи посібниками, 

годинниками з калькулятором або зі звуком, мобільними телефонами, будь-якими 

електронними та фотографічними засобами. 

1.6. Будь-які виправлення у бланку відповідей недопустимі.  

1.7. Якщо абітурієнт вважає за потрібне внести зміни у відповідь до якогось із 

завдань, то він має це зробити у спеціально відведеній для цього частині бланку. 

Таке виправлення не веде до втрати балів.  

1.8. Якщо ж виправлення зроблено в основній частині бланку відповідей, то бали 

за таке завдання не нараховуються. 

1.9. Якщо у бланку відповідей відповідь на завдання відсутня, закреслена, 

підчищена або виправлена, абітурієнту за це завдання виставляється 0 балів. 

1.10. Абітурієнт який отримав білет письмової роботи, підписав титульний аркуш 

і вказав  номер варіанту, але не відповів на жодне запитання отримує нуль балів. 

1.11. Робота абітурієнта зараховується, якщо він набрав 60 і більше балів. 

1.12. Абітурієнт, який отримав друге зауваження позбавляється права на 
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продовження виконання роботи. 

2. Критерії оцінки тестових відповідей за 200 бальною шкалою. 

 

Кількість завдань, з 

яких отримані 

правильні відповіді 

Кількість балів 

 

Результат оцінювання 

20 200 5 (відмінно) 

19 190 

18 180 

17 170 

16 160 

15 150 4 (добре) 

14 140 

13 130 

12 120 

11 110 

10 100 3 (задовільно) 

9 90 

8 80 

7 70 

6 60 

5 50 2 (незадовільно) 

4 40 

3 30 

2 20 

1 10 

0 0 
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