
Конструкція автотранспортних засобів (Черниш) 
1. Визначити загальну будову автомобіля. 
2. Визначити загальну будову поршневого двигуна внутрішнього згоряння. 
3.  Дати аналіз будови та роботи кривошипно-шатунного механізму. 
4. Дати аналіз будови та роботи клапанного механізму газорозподілу. 
5. Дати аналіз будови та роботи системи мащення ДВЗ 

6. Дати аналіз будови та роботи системи охолодження ДВЗ 

7. Визначити загальну будову та роботу системи живлення карбюраторного 
двигуна  

8. Визначити загальну будову та роботу системи живлення двигуна 
газобалонних автомобілів. 

9. Визначити загальну будову та роботу системи живлення  дизельного 
двигуна 

10. Дати аналіз будови та роботи ПНВТ. 
11. Проаналізувати механічні трансмісії автомобілів. 
12. Проаналізувати будову та роботу фрикційного зчеплення. 
13. Проаналізувати будову та роботу механічних коробок передач з нерухомими 

вісями валів. 
14. Проаналізувати будову та роботу карданної передачі автомобіля. 
15. Проаналізувати будову та роботу роздавальних коробок. 
16. Проаналізувати будову та роботу головної передачі. 
17. Дати аналіз будови та роботи міжвісьового диференціала. 
18. Дати аналіз будови та роботи міжколісного диференціала. 
19. Дати аналіз будови та роботи приводів до ведучих коліс автомобіля. 
20. Проаналізувати будову та роботу незалежної підвіски автомобіля. 
21. Проаналізувати будову та роботу залежної підвіски автомобіля. 
22. Проаналізувати будову та класифікацію коліс автомобіля. 
23. Дати аналіз будови несучих систем автомобіля. 
24. Проаналізувати будову керованих мостів автомобіля. 
25. Проаналізувати призначення та загальну будову кермового керування 

автомобіля. 
26. Проаналізувати призначення та будову кермових механізмів автомобілів. 
27. Проаналізувати призначення та будову гідравлічного підсилювача 

кермового керування. 
28. Проаналізувати призначення гідравлічного приводу робочої гальмівної 

системи. 
29. Проаналізувати призначення та будову пневматичного приводу робочої 

гальмівної системи. 
30. Дати аналіз будови та роботи гальмівних механізмів автомобілів. 

 

1) Теорія транспортних засобів  (Черненко С.М.) 
1. Проаналізувати сили опору руху, що діють на  автомобіль, при 

прямолінійному русі на підйом. 
2. Дати оцінку експлуатаційних властивостей автомобіля. 
3. Визначити динамічний фактор, динамічну характеристику та паспорт 

автомобіля. 
4. Дати оцінку радіусам автомобільного колеса. 



5. Привести рівняння руху еластичного колеса по недеформованій поверхні під 
час прямолінійного руху у веденому та ведучому режимах 

6. Проаналізувати фактори, що викликають кочення керованих коліс з 
відведенням. 

7. Визначити складові частини опору повітря та яким чином враховується 
загальний опір повітря. 

8. Визначити поняття керованості автомобіля та проаналізувати кінематику 
керованих коліс. 

9. Визначити крутну силу на ведучих  колесах автомобіля при рівномірному русі. 
10. Провести оцінку стійкості  керованих коліс проти коливань. Проаналізувати 

підшипники, що застосовуються у шворневих вузлах автомобілів. 
11. Визначитись із гальмівними властивостями автомобілів. Привести діаграму 

гальмування. 
12. Визначитись із тяговим балансом  автомобіля. 
13. Привести методику визначення передаточних чисел коробок передач. 
14. Визначитись із побудовою зовнішньої характеристики ДВЗ. 
15. Привести методику визначення передаточного числа головної передачі. 
16. Визначитись з уповільненням автомобіля з блокованими колесами. 
17. Дати аналіз складових моменту опору повороту керованого колеса. 
18. Визначитись із стійкістю автомобіля під час гальмування. Проаналізувати 

регулятори гальмівних сил. 
19. Привести методику розрахунку потужності двигуна. 
20. Визначитись з паливною економічністю  автомобіля. Проаналізувати фактори, 

що впливають на цей показник. 
21. Дати визначення динамічного фактору автомобіля, проаналізувати його 

фізичну сутність. 
22. Дати аналіз установчих параметрів керованих коліс. 
23. Викласти методику визначення прискорення автомобіля при розгоні, 

використовуючи рівняння тягового балансу. 
24. Викласти методику визначення гальмівного шляху автомобіля, шляху 

гальмування і зупинки. 
25. Навести класифікацію автомобілів за умови прохідності. 
26. Визначитись з опірною прохідністю автомобілів, привести критерії опірної 

прохідності. 
27. Визначитись з профільною прохідністю автомобілів, привести критерії 

профільної прохідності. 
28. Визначити критерії плавності руху автомобіля. 
29. Визначити ваговий стабілізуючий момент за наявності поперечного нахилу 

шворня. 
30. Проаналізувати рівняння тягового балансу  при прямолінійному русі 

автомобіля на підйом. 
 

 Основи технічної діагностики автомобіля (Атамась А.І.) 
1. Процес діагностування та його особливості. 
2. Пристосованість діагностування до процесів ТО та ремонту автомобілів.  
3. Задачі діагностування. 
4. Елементи діагностування, що встановлюються на стадії розробки автомобіля. 
5. Діагностична та накопичувальна карти. Їх призначення. 



6. Види діагностики у автотранспортних підприємствах. 
7. Працездатність. Загальна схема втрати працездатності об’єкта експлуатації. 
8. Математична модель втрати працездатності на прикладі двигуна внутрішнього 

згоряння. 
9. Діагноз. Типи задач по визначенню стану об’єктів діагнозу. 
10. Задачі технічної прогностики 

11. Задачі технічної генетики. 
12. Задачі діагнозу. 
13. Система діагнозу. 
14. Системи діагностування. Їх класифікація. 
15. Функціональні схеми систем діагнозу технічного стану автомобіля. 
16. Системи функціонального діагнозу. 
17. Системи тестового діагнозу. 
18. Діагноз як елемент системи керування. Схема системи керування. 
19. Алгоритм керування. 
20. Елементи організації керування. 
21. Типи діагностичних моделей. 
22. Структурно наслідкові діагностичні моделі. 
23. Параметри технічного стану. 
24. Діагностичні ознаки та параметри. 
25. Діагностичні нормативи. 
26. Визначення прогнозування.  
27. Обґрунтування необхідності прогнозування. 
28. Прогнозування з практичної точки зору. 
29. Класифікація методів прогнозування. 
30. Методи статистичного моделювання. Лінійне прогнозування 

31. Постановка діагнозу. 
32. Системний підхід. Поняття та визначення, що застосовуються при системному 

підході. 
33. Одно- та багатопараметричні системи. 
34. Параметри технічного стану. 
35. Вектор технічного стану. 
36. Крива зношування сполучених деталей. 
37. Діагностування за параметрами вихідних процесів. 
38. Статистичні методи обробки експериментальних даних стосовно технічної 

діагностики. 
39. Основи теорії інформації. 
40. Інформативність системи. 
41. Ентропія. 
42. Мета управління технічним станом автомобіля. 
43. Роль діагностичної інформації у організації оптимального процесу 

відновлення втраченої якості автомобілів. 
44. Автоматизовані системи зовнішнього та вбудованого діагностування. 
45. Документи діагностичної інформації. 
46. Суб’єктивні методи діагностування автомобіля. 
47. Об’єктивні методи діагностування автомобіля. 
48. Класифікація засобів технічного діагностування. 



49. Стенди з біговими барабанами. 
50. Діагностування за структурними параметрами. 
51. Діагностування за параметрами герметичності. 
52. Діагностування за параметрами робочих процесів. 
53. Діагностування за зміною віброакустичних параметрів. 
54. Діагностування за періодично повторюючимися робочими процесами або 

циклами. 
55. Діагностування кута випередження запалювання. Балансування автомобільних 

коліс. 
56. Діагностування за складом картерного мастила. 
57. Діагностування двигуна за складом відпрацьованих газів. 
58. Ефективність діагностування. Показники її оцінки. 
59. Перспективи розвитку діагностики. 
60. Основні напрями розвитку діагностичних засобів. 
   Технічна експлуатація автомобіляШевченко О.І.) 

1. Визначити річний об’єм робіт для АТП з поточного ремонту, якщо: 
кількість автомобілів в АТП, шт.                        300 

марка автомобіля                                                  ВАЗ-2328 „Нива” 

категорія умов експлуатації                                 ІІІ 
середньодобовий пробіг автомобіля, км             240 

кількість робочих днів на рік                               255 

природно-кліматична зона                                   помірно холодна 

2. Визначити річну річний об’єм робіт з ТО-2 для АТП, якщо: 
кількість автомобілів в АТП, шт.                        160 

марка автомобіля                                                  УАЗ-33036 

категорія умов експлуатації                                 ІV 

середньодобовий пробіг автомобіля, км             80 

кількість робочих днів на рік                               305 

природно-кліматична зона                                   тепла волога 

3. Визначити річний об’єм робіт з ТО-1 для АТП, якщо: 
кількість автомобілів в АТП, шт.                        90 

марка автомобіля                                                  ГАЗ–27057-012 

категорія умов експлуатації                                 ІІІ 
середньодобовий пробіг автомобіля, км             180 

кількість робочих днів на рік                               255 

природно-кліматична зона                                   тепла волога 

4. Визначити річний об’єм робіт з щоденного обслуговування для АТП, 
якщо 

кількість автомобілів в АТП, шт.                        205 

марка автомобіля                                                  УАЗ-3741 

категорія умов експлуатації                                 ІV 

середньодобовий пробіг автомобіля, км             190 

кількість робочих днів на рік                               365 

природно-кліматична зона                                   помірно холодна 

5. Визначити річний об’єм робіт з ТО-2 для АТП, якщо 

кількість автомобілів в АТП, шт.                        80 

марка автомобіля                                                  ГАЗ–27057-044 



категорія умов експлуатації                                 ІІ 
середньодобовий пробіг автомобіля, км             120 

кількість робочих днів на рік                               255 

природно-кліматична зона                                   помірно холодна 

6. Визначити річний об’єм робіт з поточного ремонту для АТП, якщо 

кількість автомобілів в АТП, шт.                        150 

марка автомобіля                                                  УАЗ-3909 

категорія умов експлуатації                                 ІІІ 
середньодобовий пробіг автомобіля, км             280 

кількість робочих днів на рік                               365 

природно-кліматична зона                                   помірно холодна 

7 Визначити річний об’єм робіт для АТП з поточного ремонту, якщо 

кількість автомобілів в АТП, шт.                        280 

марка автомобіля                                                  ГАЗ-33097 

категорія умов експлуатації                                 ІV 

середньодобовий пробіг автомобіля, км             285 

кількість робочих днів на рік                               305 

природно-кліматична зона                                   помірно холодна 

8 Визначити трудомісткість сезонного обслуговування для АТП, якщо 

кількість автомобілів в АТП, шт.                        310 

марка автомобіля                                                  КамАЗ-4326 

категорія умов експлуатації                                 ІV 

середньодобовий пробіг автомобіля, км             150 

кількість робочих днів на рік                               255 

природно-кліматична зона                                   помірно холодна 

9 Визначити річну виробничу програму АТП за кількістю щоденних 
обслуговувань, якщо 

кількість автомобілів в АТП, шт.                        301 

марка автомобіля                                                  ЗИЛ-2502 

категорія умов експлуатації                                 ІІІ 
середньодобовий пробіг автомобіля, км             140 

кількість робочих днів на рік                               255 

природно-кліматична зона                                   помірно холодна 

10 Визначити річну виробничу програму для АТП за кількістю ТО-2, якщо 

кількість автомобілів в АТП, шт.                        80 

марка автомобіля                                                  КамАЗ-55111 

категорія умов експлуатації                                 ІV 

середньодобовий пробіг автомобіля, км             180 

кількість робочих днів на рік                               365 

природно - кліматична зона                                  помірно холодна 

11 Визначити річну виробничу програму АТП за кількістю ТО-1, якщо 

кількість автомобілів в АТП, шт.                        90 

марка автомобіля                                                  ЗИЛ-4508 

категорія умов експлуатації                                 ІІІ 
середньодобовий пробіг автомобіля, км             210 

кількість робочих днів на рік                               305 

природно - кліматична зона                                 жарка суха 



12 Визначити річну виробничу програму АТП за кількістю ТО-2 та 
сезонних обслуговувань, якщо 

кількість автомобілів в АТП, шт.                        280 

марка автомобіля                                                  КрАЗ-65055 

категорія умов експлуатації                                 ІV 

середньодобовий пробіг автомобіля, км             290 

кількість робочих днів на рік                               255 

природно - кліматична зона                                 помірно холодна 

13 Визначити трудомісткість сезонного обслуговування для АТП, якщо 

кількість автомобілів в АТП, шт.                        185 

марка автомобіля                                                  КамАЗ-43114 

категорія умов експлуатації                                 ІV 

середньодобовий пробіг автомобіля, км             145 

кількість робочих днів на рік                               305 

природно - кліматична зона                                 холодна 

14 Визначити річний об’єм робіт з щоденного обслуговування для АТП, 
якщо 

кількість автомобілів в АТП, шт.                        305 

марка автомобіля                                                  КамАЗ-5512 

категорія умов експлуатації                                 ІІІ 
середньодобовий пробіг автомобіля, км             290 

кількість робочих днів на рік                               365 

природно - кліматична зона                                 помірно холодна 

15 Визначити річний об’єм робіт з ТО-2 для АТП, якщо 

кількість автомобілів в АТП, шт.                        50 

марка автомобіля                                                  ГАЗ-САЗ-3512 

категорія умов експлуатації                                 ІV 

середньодобовий пробіг автомобіля, км             150 

кількість робочих днів на рік                               305 

природно - кліматична зона                                 помірно холодна 

16 Визначити річну виробничу програму для АТП за кількістю ТО-1, якщо 
кількість автомобілів в АТП, шт.                        190 

марка автомобіля                                                  ЗИЛ-4514 

категорія умов експлуатації                                 ІV 

середньодобовий пробіг автомобіля, км             175 

кількість робочих днів на рік                               305 

природно - кліматична зона                                 холодна 

17 Визначити річну виробничу програму АТП за кількістю ТО-1, якщо  
кількість автомобілів в АТП, шт.                        200 

марка автомобіля                                                  ЗИЛ-4520 

категорія умов експлуатації                                 ІІІ 
середньодобовий пробіг автомобіля, км             220 

кількість робочих днів на рік                               365 

природно - кліматична зона                                 жарка суха 

18 Визначити річну виробничу програму для АТП за кількістю капітальних 
ремонтів, якщо  
кількість автомобілів в АТП, шт.                        210 



марка автомобіля                                                  КамАЗ-6520 

категорія умов експлуатації                                 ІV 

середньодобовий пробіг автомобіля, км             240 

кількість робочих днів на рік                               255 

природно - кліматична зона                                 помірно холодна 

19 Визначити річну виробничу програму для АТП за кількістю ТО-2, якщо 

кількість автомобілів в АТП, шт.                        150 

марка автомобіля                                                  КрАЗ-6510 

категорія умов експлуатації                                 ІV 

середньодобовий пробіг автомобіля, км             140 

кількість робочих днів на рік                               305 

природно - кліматична зона                                 помірно холодна 

20 Визначити річний об’єм робіт з щоденного обслуговування для АТП, 
якщо 

кількість автомобілів в АТП, шт.                        205 

марка автомобіля                                                  МАЗ-5551-20 

категорія умов експлуатації                                 ІІІ 
середньодобовий пробіг автомобіля, км             190 

кількість робочих днів на рік                               365 

природно-кліматична зона                                    жарка суха 

21 Визначити річний об’єм робіт з щоденного обслуговування для АТП, 
якщо 

кількість автомобілів в АТП, шт.                        270 

марка автомобіля                                                  УРАЛ-5557-31 

категорія умов експлуатації                                 ІV 

середньодобовий пробіг автомобіля, км             120 

кількість робочих днів на рік                               255 

природно-кліматична зона                                 помірно холодна 

22 Визначити річний об’єм робіт з поточного ремонту для АТП, якщо 

кількість автомобілів в АТП, шт.                       150 

марка автомобіля                                                  КамАЗ-55102 

категорія умов експлуатації                                 ІІІ 
середньодобовий пробіг автомобіля, км             280 

кількість робочих днів на рік                               365 

природно-кліматична зона                                    жарка суха 

23 Визначити річний об’єм робіт з щоденного обслуговування для АТП, 
якщо 

кількість автомобілів в АТП, шт.                        270 

марка автомобіля                                                  КрАЗ-65032 

категорія умов експлуатації                                 ІІІ 
середньодобовий пробіг автомобіля, км             150 

кількість робочих днів на рік                               255 

природно-кліматична зона                                 тепла волога 

24 Визначити річний об’єм робіт з ТО-1 для АТП, якщо 

кількість автомобілів в АТП, шт.                        301 

марка автомобіля                                                  ПАЗ-3206 

категорія умов експлуатації                                 ІІІ 



середньодобовий пробіг автомобіля, км             140 

кількість робочих днів на рік                               255 

природно-кліматична зона                                 помірно холодна 

25 Визначити об’єм робіт з поточногоремонту для АТП, якщо  
кількість автомобілів в АТП, шт.                        90 

марка автомобіля                                                  УАЗ-2206 

категорія умов експлуатації                                 ІІІ 
середньодобовий пробіг автомобіля, км             210 

кількість робочих днів на рік                               305 

природно-кліматична зона                                 помірно холодна 

26 Визначити річний об’єм робіт для АТП з ТО-1, якщо 

кількість автомобілів в АТП, шт.                        270 

марка автомобіля                                                  БелАЗ-7522 

категорія умов експлуатації                                 ІV 

середньодобовий пробіг автомобіля, км             180 

кількість робочих днів на рік                               365 

природно-кліматична зона                                    тепла волога 

27 Визначити річний об’єм робіт щоденного обслуговування для АТП, 
якщо 

кількість автомобілів в АТП, шт.                        280 

марка автомобіля                                                  КамАЗ-6350 

категорія умов експлуатації                                 ІV 

середньодобовий пробіг автомобіля, км             290 

кількість робочих днів на рік                               255 

природно-кліматична зона                                 помірно холодна 

28 Визначити річний об’єм робіт з ТО-2 для АТП, якщо 

кількість автомобілів в АТП, шт.                        190 

марка автомобіля                                                  КрАЗ-5133 

категорія умов експлуатації                                 ІІІ 
середньодобовий пробіг автомобіля, км             175 

кількість робочих днів на рік                               305 

природно-кліматична зона                                    тепла волога  
29 Визначити річну виробничу програму  АТП за кількістю ТО-1, якщо 

кількість автомобілів в АТП, шт.                        200 

марка автомобіля                                                  УРАЛ-6529 

категорія умов експлуатації                                 ІV 

середньодобовий пробіг автомобіля, км             220 

кількість робочих днів на рік                               365 

природно-кліматична зона                                    помірно холодна 

30 Визначити трудомісткість сезонного обслуговування для  АТП, якщо 

кількість автомобілів в АТП, шт.                        185 

марка автомобіля                                                  МАЗ-5516 

категорія умов експлуатації                                 ІV 

середньодобовий пробіг автомобіля, км             145 

кількість робочих днів на рік                               305 

природно-кліматична зона                                    жарка суха 


