
1) Автомобілі і трактори, основи конструкції 
1. Визначити загальну будову автомобіля 

2. Визначити загальну будову двигуна внутрішнього згоряння. 
3. Дати аналіз будові та роботі кривошипно - шатунного механізму. 
4. Дати аналіз будові та роботі розподільного механізму. 
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. Дати аналіз будови та роботи міжвісьового диференціала. 
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. 
 

2) Експлуатаційні властивості автомобілів і тракторів 

 

1. Проаналізувати сили опору руху, що діють на автомобіль під час прямолінійного  
 руху 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. 
 

 

3) Технологія автомобіле- та тракторобудування 

 

1. Дати оцінку етапам розвитку автотракторобудування. 
2. Виділити елементи технологічної операції та дати їх характеристику. Дати  
визначення характеристикам технологічного процесу (цикл технологічної операції,  
такт випуску, ритм випуску, верстатомісткість, трудомісткість). 
3. Проаналізувати методи й типи виробництв і навести їх технологічні ознаки. Оцінити  
вплив технологічності конструкції виробу на його якісні показники. 
4. Дати оцінку факторам, які впливають на технологічність конструкції виробу.  
Провести аналіз методів оцінки технологічності конструкції виробу. 
5. Навести методику оцінки технологічності конструкції виробу за основними та  
додатковими показниками технологічності. Дати аналіз виробничих погрішностей та їх  

розподілення за групами. 
6. Провести аналіз систематичних погрішностей за їх видами. Проаналізувати  
випадкові погрішності за допомогою будування полігонів і гістограм розподілення. 
7. Провести оцінку точності технологічної операції з використанням нормального  
закону розподілення. Обґрунтувати використання різних законів розподілення для  
аналізу точності технологічних операцій. 
8. Подати методику оцінки точності та стабільності технологічних операцій,  
побудувавши точнісні діаграми. Навести методику оцінки точності та стабільності  
технологічних процесів за допомогою показників. 
9. Дати аналіз методам оцінки точності технологічних операцій. Дати оцінку  
графоаналітичного методу визначення точності технологічної операції. 
10. Проаналізувати метод оцінки точності технологічної операції за декількома  
реалізаціями. Дати аналіз методам статистичного регулювання технологічних процесів. 
11. Дати оцінку методам отримання заготовок, вилитих у разові форми. Дати оцінку  



методам отримання заготовок, вилитих у постійні форми. 
12. Навести способи отримання заготовок гарячою об’ємною штамповкою та дати їх  
характеристику. Навести способи отримання заготовок деталей автомобілів холодною  
об’ємною штамповкою. 
13. Провести аналіз методів визначення припусків. Дати методику визначення  
припусків розрахунково-аналітичним методом. 
14. Дати оцінку дослідно-статистичного методу визначення припуску на обробку.  
Проаналізувати види баз деталей автомобілів і дати їх характеристику. 
15. Оцінити вплив технологічних баз і схем базування на точність технологічного  
процесу. Навести методику розрахунку погрішності базування. 
16. Дати характеристику складовим частинам пристроїв, які використовуються при  
механічній обробці. Навести конструкції установчих деталей та вузлів пристроїв. 
17. Викласти загальну методику проектування пристроїв для механічної обробки.  
Провести аналіз етапів підготовки виробництва при освоєнні випуску нового виробу. 
18. Навести ступені розробки технологічного процесу та дати їх характеристику. Дати  
аналіз видів технологічних процесів. 
19. Навести види технологічної документації та способи її оформлення. Дати  
характеристику методам обробки зовнішніх циліндричних поверхонь. 
20. Дати оцінку способам шліфування зовнішніх циліндричних поверхонь. Дати оцінку  
способам одержання внутрішніх циліндричних поверхонь. 
21. Навести способи підвищення продуктивності обробки отворів в  
автотракторобудуванні. Навести та проаналізувати методи обробки плоских поверхонь. 
22. Дати оцінку способам отримання різьбових поверхонь лезовим інструментом.  
Навести способи отримання різьби пластичним деформуванням. 
23. Провести аналіз способів одержання зубчастих поверхонь. Дати характеристику  
обробці зубчастих поверхонь методом копіювання. 
24. Дати характеристику обробки зубчастих поверхонь методом обкочування. Дати  
оцінку отримання зубчастих поверхонь накочуванням. 
25. Навести способи чистової обробки зубчастих поверхонь. Дати характеристику  
методам обробки шпонкових поверхонь. 
26. Дати характеристику методам обробки шліцьових поверхонь. Навести  
послідовність операцій виготовлення корпусних деталей автомобілів. 
27. Навести послідовність операцій при обробці деталей типу «круглі стержні».  
Навести послідовність операцій при обробці деталей типу «порожнисті циліндри». 
28. Проаналізувати види баз деталей автомобілів і дати їх характеристику. 
29. Навести методику побудови технологічної схеми складання. Проаналізувати  
організаційні форми складання при виробництві автомобілів. 
30. Дати оцінку етапам розвитку автотракторобудування. Дати характеристику видів  
виробничого процесу. 
 

4) Проектування та динамічні розрахунки автомобілів 

 

1. Викласти методику визначення параметрів зчеплення та розрахувати основні  
параметри зчеплення  вантажного автомобіля загального призначення  згідно вихідних  
даних: 
     - повна маса автомобіля – 8000 кг; 
     - максимальний крутний момент – 300 Нм. 
2. Викласти методику розрахунку параметрів головної передачі  автомобіля   
підвищеної прохідності  та розрахувати зуб конічного колеса на контактну міцність  за  
вихідними даними: 
     - максимальний крутний момент двигуна -  1100 Нм; 
     - передатне число нижчої передачі роздавальної коробки передач -1,31; 

     - ККД трансмісії – 0,87; 

     - коефіцієнт форми зуба – 0,75. 

3. Викласти методику  розрахунку   параметрів головної передачі автомобіля  



загального призначення  та розрахувати зуб конічного колеса головної передачі на  
гнучку міцність за вихідними даними: 
     - крутний момент двигуна – 1082 Нм; 
     - передатне число першої передачі коробки передач 8,2; 

     - ККД трансмісії – 0,84; 

     - коефіцієнт форми зуба - 0,75. 

4. Викласти методику проектування коробки передач з нерухомими вісями валів,  
розрахувати міжвісьову відстань та діаметри пари коліс постійного значення за  
вихідними даними: 
     - максимальний крутний момент двигуна – 670 Нм; 
     - передатне число пари постійного зчеплення – 1,8; 

     - кут нахилу лінії зуба – 20 град 

5. Викласти методику вибора типу привода роздавальної коробки  та розрахувати  на  
контактну міцність зубчасте колесо пари  постійного зчеплення  коробки передач за  
вихідними даними: 

           - максимальний крутний момент  на валу роздавальної коробки – 257,8 Нм; 
           - кут нахилу лінії зуба – 27 град; 

      - коефіцієнт форми зуба – 0,75. 

6. Викласти методику розрахунку головних параметрів зчеплення для легкових  
автомобілів загального призначення  та розрахувати параметри діафрагменого  
зчеплення  легкового автомобіля за вихідними даними: 
       - максимальний крутний момент двигуна – 45 Нм. 
7. Викласти методику розрахунку привода  ведучих коліс та розрахувати   
напіврозвантажену  напіввісь за вихідними даними: 
       - максимальний момент на напіввісі – 30 кНм; 
      - довжина напіввісі – 0,9 м. 
8. Викласти методику розрахунку  карданного шарніру  з  крестовиною  та розрахувати   
його на міцність за вихідними даними: 
     - максимальний крутний момент  Ткр=850 Нм; 
     - база автомобіля l = 3,5 м. 
9. Викласти методику розрахунку  карданного шарніру  з  крестовиною  та розрахувати   
його на міцність за вихідними даними: 
     - максимальний крутний момент  Ткр=840 Нм; 
     - база автомобіля l = 3,5 м. 
10. Визначити критичну частоту  карданної передачі для легкового автомобіля  за  
вихідними даними: 

          - максимальна швидкість автомобіля –V max = 42 м/с; 

          - передатне число головної передачі  - и0= 3,9 

11. Вибрати тип головної передачі  автомобіля та визначити її основні кінематичні та  
геометричні параметри за вихідними даними: 
      - повна маса автомобіля – 15000 кг; 
      - максимальний крутний момент М= 700 Нм; 
      - максимальна  швидкість V = 27 м/с; 
      - радіус колеса R k= 0,525 м. 
12. Описати методику визначення моменту опору повороту керованих коліс  
вантажного автомобіля на місці у загальному вигляді. 
13. Вибрати тип головної передачі  автомобіля та визначити її основні кінематичні та  
геометричні параметри за вихідними даними: 
      - повна маса автомобіля – 7500 кг; 
      - максимальний крутний момент М= 400 Нм; 
      - максимальна  швидкість Vmax = 25 м/с; 
      - радіус колеса Rk= 0,5 м.  
14. Визначити геометричні розміри балки переднього моста вантажного автомобіля  
колісної формули 4х2 за вихідними даними: 
 - повна маса автомобіля – 695 кг; 



 - радіус колеса- 0,5 м; 
 - коефіцієнт зчеплення колеса з дорогою  =0,7; 

 - висота центру мас h g= 0,8 м; 
        - відстань від площини  кручення колеса до ресорної площадки l = 0,4 м. 

15. Визначити геометричні розміри балки переднього моста вантажного автомобіля  
колісної формули 4х2 за вихідними даними: 

 - повна маса автомобіля – 12000 кг; 
 - радіус колеса -  0,505 м; 
 - коефіцієнт зчеплення колеса з дорогою  =0,7; 

 - висота центру мас h g= 1,12 м; 
        - відстань від площини  кручення колеса до ресорної площадки l = 0,44 м. 
16. Викласти методику розрахунку карданного шарніра з крестовиною та розрахувати  
його на міцність за вихідними даними: 
        - максимальний крутний момент Тр= 420 Нм. 
17. Описати кінематику карданної передачі та розрахувати на міцність карданний вал  
за вихідними даними: 
        - максимальний крутний момент Ткр=380 Нм; 
        - база автомобіля – 2,5 м. 
18. Визначити критичну частоту карданної передачі для вантажного автомобіля  
середньої вантажності за вихідними даними: 

 - максимальна швидкість автомобіля –25 м/с; 
 - передатне число головної передачі и0= 4,3; 

 - передатне число вищої передачі коробки передач ив=1; 

 - база автомобіля l=2,9 м. 
19. Викласти методику  розрахунку параметрів головної передачі легкового автомобіля  
середнього класу та розрахувати зуб конічного колеса  на гнучку міцність за вихідними  
даними: 
        - максимальний крутний момент двигуна  Те= 25 Нм; 
        - передатне число першої передачі  коробки передач ик1= 3,8; 

        - КПД трансмісії – 0,87; 

        - коефіцієнт форми зуба – 0,75. 

20. Викласти методику проектування коробки передач з нерухомими вісями валів,  
розрахувати міжвісьову відстань та діаметри пари коліс постійного значення за  
вихідними даними:        - максимальний крутний момент двигуна Те– 24 Нм; 

 - передатне число пари постійного зчеплення – 1,4; 

 - кут нахилу лінії зуба – 17 град. 
21. Проаналізувати методи розрахунку деталей трансмісії автомобіля  на статичну  
міцність. 
22. Скласти кінематичну схему 4-хступеневої коробки передач з переднім  дільником  
та провести їх аналіз. 
23. Проаналізувати схеми  диференціалів та визначити  оптимальний коефіцієнт  
блокування  симетричного  диференціалу. 
24. Скласти та проаналізувати схему двухвальної  роздавальної коробки передач без  
прямої передачі та зробити опис методів для підвищення жорсткості головної передачі. 
25. Скласти кінематичну схему  двухступеневої  головної передачі, проаналізувати її та  
описати методи підвищення жорсткості головної передачі. 
26. Викласти методику розрахунку головних параметрів зчеплення та розрахувати  
параметри зчеплення  навантаженого автомобіля за вихідними даними: 
       - максимальний крутний момент двигуна Те= 100 Нм. 
27. Викласти методику побудови вертикальної пружньої характеристики задньої  
підвіски легкового автомобіля середнього класу. 
28. Викласти методику побудови вертикальної  пружньої характеристики задньої  
підвіски автомобіля великої вантажності. 
29. Викласти методику проектування багатолистової ресори. 



30. Викласти методику розрахунку головних параметрів ресорних підвісок автомобіля. 


