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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Державний екзамен ставить за мету комплексну перевірку теоретичних та 

практичних навичок здобувачів вищої освіти рівня бакалавр із професійно-

орієнтованих дисциплін за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» 

(освітня програма «Автомобільний транспорт»): «Технічна експлуатація 

автомобілів», «Основи технічної діагностики автомобілів» і «Експлуатаційні 

матеріали». 

Програмний матеріал подано в теоретичних питаннях і практичних 

завданнях на основі міжпредметних зв’язків. 

Комплекс питань з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» 

передбачає формування у здобувачів комплексу знань, вмінь і уявлень при їх 

використанні в практичній діяльності для ефективної організації технічного 

обслуговування і ремонту автомобіля в цілому, його агрегатів, систем і 

механізмів; прийняття рішення щодо методів усунення відмов і несправностей 

автомобіля. 

По завершені вивчення дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» 

здобувачі повинні: 

знати: 

- основні положення теорії надійності автомобілів; 

- спеціальну термінологію у галузі забезпечення експлуатаційної 

надійності автомобілів; 

- систему організації технічного обслуговування і ремонту автомобілів; 

- вимоги нормативних документів до технічного стану автомобілів; 

- основні технологічні процеси технічного обслуговування і ремонту 

автомобіля в цілому, його агрегатів, систем і механізмів; 

- будову та принцип дії спеціальних стендів, приладів і пристроїв; 

- галузеві параметри і нормативи; 

- принципи організації роботи виробничих ділянок; 

- вплив технічного стану на економічні показники роботи автомобілів; 

- методи підготовки технічного забезпечення експлуатації нових моделей 

автомобілів; 

вміти: 

- розраховувати кількість ресурсів, потрібних для забезпечення 

експлуатаційної надійності автомобілів; 

- користуватися спеціальними стендами та приладами; 

- розробляти технологічні процеси технічного обслуговування і ремонту 

автомобіля в цілому, його агрегатів, систем і механізмів в умовах конкретного 

виробництва; 

- планувати роботу виробничих ділянок. 

- накопичувати та обробляти інформацію про технічний стан автомобілів. 

Тематика питань навчальної дисципліни «Основи технічної діагностики 

автомобілів» передбачає підготовку фахівців у галузі діагностування 

технічного стану автомобіля, його агрегатів, систем і механізмів. 
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По завершенню вивчення дисципліни «Основи технічної діагностики 

автомобілів» здобувачі повинні: 

знати: 

– спеціальну термінологію у галузі технічного діагностування 

автомобілів; 

– систему організації технічного обслуговування і ремонту автомобілів із 

застосуванням діагностування; 

– вимоги нормативних документів до технічного стану автомобілів; 

– будову та принцип дії діагностичних стендів, приладів і пристроїв; 

– діагностичні параметри і нормативи; 

– принципи вибору контрольних режимів та нормативних значень 

діагностичних параметрів; 

– принципи поставлення діагнозу; 

– принципи організації роботи зони діагностування; 

– вплив діагностування на економічні показники роботи рухомого складу; 

– методи підготовки діагностичного забезпечення експлуатації нових 

моделей рухомого складу; 

вміти: 

– вибирати контрольні режими і розраховувати нормативні значення 

діагностичних параметрів; 

– користуватися діагностичними стендами і приладами; 

– тлумачити результати діагностичних вимірювань і ставити діагноз; 

– планувати роботу зони діагностування; 

– проводити обслуговування і ремонт діагностичного устаткування. 

Перелік питань із дисципліни «Експлуатаційні матеріали» охоплює 

вивчення і підготовку фахівців до практичної діяльності в області 

раціонального використовування експлуатаційних матеріалів, необхідних для 

правильної та економної експлуатації автомобілів. 

По завершенню вивчення дисципліни «Експлуатаційні матеріали» 

здобувачі повинні: 

знати: 

– основи технології виробництва експлуатаційних матеріалів, вимоги, що 

пред'являються до них, основні властивості і методи випробувань матеріалів; 

– вплив рівня експлуатаційних властивостей матеріалів на довговічність 

роботи агрегатів і вузлів автомобілів; 

– технологію застосування і взаємозамінність експлуатаційних 

матеріалів; 

– асортимент експлуатаційних матеріалів; 

– фірми, які їх виготовляють; 

– вітчизняні та міжнародні класифікації і специфікації експлуатаційних 

матеріалів; 

– вплив експлуатаційних матеріалів на екологію навколишнього середо-

вища; 

вміти: 
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– правильно вибирати марки та сорти паливно-мастильних матеріалів і 

технічних рідин відповідно до конкретних моделей двигунів і агрегатів 

автомобіля, їх технічного стану і умов експлуатації, використовуючи відомості 

про об’єкт та фахову літературу;  

– визначати кондиційність матеріалів в умовах експлуатації, виправляти 

показники якості некондиційних матеріалів (в разі необхідності);  

– взаємозаміняти і змішувати матеріали, виготовлені різними фірмами-

виробниками;  

– визначати вплив паливно-мастильних матеріалів на навколишнє 

середовище. 

Вивчення перелічених дисциплін має за мету набуття теоретичних знань і 

практичних навичок, необхідних фахівцю для самостійної роботи в установах 

та на підприємствах різних організаційно-правових форм і форм власності, а 

також вміння правильно застосовувати набуті знання в практичній роботі. 

Вказані дисципліни забезпечені навчально-методичним комплексом, що 

складається з конспектів лекцій, практикумів з лабораторних занять, завдань 

для самостійних та індивідуальних робіт, тестових та інших завдань контролю 

знань здобувачів. 

На базі навчально-методичного забезпечення розроблено: 

- тести з кожної дисципліни; 

- комплексні завдання (білети) для державного екзамену; 

- перелік рекомендованої літератури; 

- організаційно-методичні рекомендації щодо проведення державного 

екзамену та оцінювання знань студентів; 

- методичні рекомендації здобувачам для підготовки до державного 

екзамену. 

Здобувачі, які виконали всі вимоги навчального плану, мають 

екзаменаційні оцінки з усіх дисциплін, допускаються до здачі державного 

екзамену, який проводиться у письмовому вигляді за дистанційною формою і 

результати якого зберігаються на випускаючій кафедрі. 

Усі матеріали до державного екзамену розміщені на навчальному сайті 

ХНАДУ за посиланням: https://dl2022.khadi-kh.com/course/view.php?id=3070 .  

 

https://dl2022.khadi-kh.com/course/view.php?id=3070
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2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО 

ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ І 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ 

 

Комплексний державний екзамен передбачає перевірку знань, умінь та 

навичок з трьох дисциплін шляхом виконання тестових, теоретичних і 

практичних завдань. 

Державний екзамен проводиться в дистанційній або письмовій формі, що 

забезпечує високий рівень об’єктивності оцінювання, а також сприяє логічному 

мисленню, цілеспрямованості та зосередженості здобувачів на глибокому 

розумінні суті питань, обдумуванні варіантів вирішення та побудови відповіді. 

Перший рівень (теоретичний) – це тестові завдання. Здобувачам 

пропонуються три тести з дисциплін «Технічна експлуатація автомобілів» (200 

питань), «Основи технічної діагностики автомобілів» (200 питань), 

«Експлуатаційні матеріали» (100 питань). Для отримання максимальної оцінки 

здобувачі повинні вказати всі правильні відповіді. Максимальні оцінки за 

завдання першого рівня: 15 балів за тест з дисципліни «Технічна експлуатація 

автомобілів», 15 балів за тест з дисципліни «Основи технічної діагностики 

автомобілів», 10 балів за тест з дисципліни «Експлуатаційні матеріали». Таким 

чином, за перший рівень державного екзамену здобувач може отримати 

максимально 40 балів. 

Другий рівень (практичний) – це виконання екзаменаційного білету, який 

передбачає перевірку практичних навичок з перелічених вище дисциплін. 

Кожен екзаменаційний білет складається із 5 завдань різних рівнів складності з 

кожної дисципліни. 

Розподіл максимальної кількості балів за завданнями наступний: 

- завдання 1 – 5 балів; 

- завдання 2 – 15 балів; 

- завдання 3 – 10 балів; 

- завдання 4 – 10 балів; 

- завдання 5 – 20 балів. 

Таким чином, при успішному виконанні екзаменаційного білету здобувач 

отримує 60 балів. 

Підсумкова оцінка за державний екзамен виставляється на закритому 

засіданні ЕК після закінчення екзамену, після цього оголошується здобувачам. 
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3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ 

ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ 

 

3.1. Загальні вказівки 

 

У процесі підготовки слід пам’ятати, що вивчення теоретичного курсу та 

набуття практичних навичок повинно бути послідовним. Це досягається за 

допомогою слідування навчальним програмам за кожною дисципліною. 

З кожної теми програми винесені питання, вивчення яких є обов’язковим. 

Дані методичні рекомендації передбачають конкретизацію питань із 

зазначенням джерел рекомендованої літератури. 

Практична підготовка до державного екзамену передбачає лекції і 

практичні заняття у відповідний період за розкладом з кожної дисципліни. 

 

3.2. Рекомендації з організації самостійної роботи при підготовці до 

державною екзамену 

 

Важливим елементом самостійної роботи є її планування. У процесі 

підготовки здобувач не просто повинен керуватися програмними пунктами, а 

виробити власне розуміння опрацьованої теми чи окремого питання. Для цього 

необхідно детально планувати свою роботу, розбивши тему на питання, а 

окремі питання – на підпитання. 

Вже в ході попереднього вивчення літературних джерел рекомендується 

скласти для себе, так званий, розгорнутий план, який включає основні питання 

теми, підпитання окремих питань, виділяти найбільш важливу інформацію, 

посилання на джерела, методи закріплення теоретичних положень на практиці. 

При цьому має бути забезпечена єдність теми, взаємозв’язок її окремих питань 

(включаючи й ті, що розглянуті в аудиторії з викладачем) та підпитань, 

логічність опрацьованої інформації. 

Добре організована самостійна робота здобувача допоможе глибоко 

вивчити тему, успішно виконати завдання. 

 

3.3. Рекомендації щодо роботи з літературою 

 

Запланувавши роботу, здобувач приступає до опрацювання 

рекомендованої літератури (з тих розділів, що стосуються теми). В процесі 

вивчення навчальних, законодавчих, інструктивних та інших джерел 

рекомендується робити робочі нотатки з кожного пункту плану. Крім цього, на 

полях конспекту або на окремому аркуші, необхідно виписати незрозумілі 

слова та питання, щоб надалі уточнити їх значення, використовуючи додаткову 

літературу або консультацію викладача. 

Приступаючи до вивчення літератури, необхідно починати з огляду 

навчальних посібників, які є в наявності. 

При вивченні літератури слід дотримуватись таких правил: 
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- читати з олівцем в руках, роблячи нотатки; 

- обов’язково конспектувати прочитане (конспект зберігається надовго, 

прочитане забувається); 

- подумати над тим, які нові знання отримано після вивчення 

теоретичного матеріалу та інших літературних джерел; 

- намагатися пов’язати прочитане з досвідом, життям, підкріпити його 

прикладами; 

- читаючи нове, не забувати про раніше вивчене; 

- не поспішати звертатися за допомогою до інших, спробувати 

розібратися самостійно; 

- намагатися, щоб кожне рішення, слово, термін були добре зрозумілими. 

 

 

 

 



10 

 

Додаток 1 

 

ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Програма навчальної дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» 

 

Тема1. Введення до дисципліни. 

Знайомство с дисципліною. Предмет та структура, основні терміни та 

поняття. Організація СРС. Рекомендована література. Основні технічні 

проблеми на автомобільному транспорті і шляхи їх вирішення. 

Тема 2. Ефективність використання машин. 

Складові частини ефективності використання автомобілів. Роль технічної 

експлуатації і обслуговування автомобілів. 

Тема 3. Вплив умов експлуатації на технічний стан автомобілів. 

Вплив умов експлуатації на технічний стан автомобілів. Види зміни 

технічного стану автомобілів. Дія умів експлуатації на технічний стан машин. 

Дорожні умови, умови руху, природно-кліматичні і сезонні умови, транспортні 

умови. 

Тема 4. Фізичні основи зносу сполучень автомобіля. 

Характеристика зношування, пластичних деформацій, втомного 

руйнування, корозії, фізико-хімічних змін в матеріалі. 

Тема 5. Основи теорії надійності машин.  

Основні положення теорії надійності машин. Складові надійності машин. 

Критерії надійності. Поняття працездатності, несправності, технічного стану, 

відмови. Види, класифікація відмов. 

Тема 6. Закономірності, що характеризують зміну технічного стану 

машин. Ч.1. 

Функціональні та випадкові процеси. Основні характеристики 

випадкових процесів. Функції розподілу випадкової величини, що 

використовуються для опису несправностей. 

Тема 7. Закономірності, що характеризують зміну технічного стану 

машин. Ч.2.  

Розподіл Гауса, Вейбулла (слабкої ланки), логарифмічно-нормальний 

(пропорційного ефекту), експонентний (однопараметричний). Параметри 

безвідмовності в поданні цих законів. 

Тема 8. Безвідмовність машин. Показники машин, що не відновлюються, 

показники їх безвідмовності. 

Особливості експлуатації машин, що не відновлюються, показники їх 

безвідмовності. Вірогідність безвідмовної роботи, інтенсивність відмов, 

середнє напрацювання на відмову. 

Тема 9. Показники машин, що відновлюються.  

Особливості експлуатації машин, що відновлюються. Показники 

безвідмовності систем, що відновлюються. Середнє напрацювання до відмови, 

параметр потоку відмов, ведуча функція параметру потоку відмов. 
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Тема 10. Профілактика і ремонт в теорії надійності машин. 

Стабілізація потоку відмов. Графічна інтерпретація зон ремонту, 

профілактиці, раптових відмов. Властивості ідеального ремонту та ідеальної 

профілактики. 

Тема 11. Довговічність, ремонтопридатність, збереженість.  

Характеристика показників безвідмовності, довговічності, 

ремонтопридатності, дотриманості (збереженості). Комплексні показники 

надійності машин. 

Тема 12. Системи технічного обслуговування і ремонту автомобілів. 

Діюча система технічного обслуговування і ремонту автомобілів. Її аналіз 

і основні недоліки. Система ТО і ремонту автомобілів за технічним станом. 

«Положення...» Мінтрансу і ХНАДУ. Їх порівняльний аналіз. 

Тема 13. Державне регулювання у сфері технічної експлуатації 

автомобілів. 

Основні технічні і правові документи, що регламентують відносини у 

сфері технічної експлуатації автомобілів. Область дії документів. Особливості 

дії для різних форм власності на автомобіль. 

Тема 14. Нормативна база системи технічного обслуговування і 

ремонту. 

Методи визначення періодичності технічних впливів. Періодичність 

профілактичних робіт за видами. Принципи розподілу трудомісткості робіт по 

щоденному, першому, другому, сезонному обслуговуванням. Зразковий перелік 

операцій за основними видами робіт. 

Тема 15. Діагностування як вид технічних впливів. 

Характеристика діагностування. Діагностичні параметри. Властивості 

діагностичних параметрів. Застосування теорії інформації для розробки 

нормативної бази діагностування. 

Тема 16. Основні технологічні процеси профілактичних робіт. 

Принципи проведення профілактичних, прибиральних, мийних, 

кріплених і мастильних робіт. Режими і параметри технологічних операцій. 

Устаткування для виконання робіт. 

Тема 17. Види відмов і методи контролю електрообладнання 

автомобілів. Контроль працездатності та локалізація несправностей. 

Призначення електрообладнання автомобіля. Основні елементи системи 

електрообладнання, особливості їх конструкції. Технічне обслуговування 

електрообладнання автомобіля. Засоби контролю і перевірки. Можливі варіанти 

вдосконалення. 

Тема 18. Технічне обслуговування і контроль працездатності 

акумуляторних батарей. 

Тема 19. Технічне обслуговування і контроль працездатності 

автомобільних генераторів. 

Тема 20. Технічне обслуговування і контроль працездатності стартерів. 

Тема 21. Технічне обслуговування і контроль працездатності систем 

запалювання. 
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Тема 22. Технічне обслуговування і контроль працездатності двигунів.  

Призначення двигуна автомобіля. Основні елементи що входять до 

складу двигуна і особливості їх конструкції. Технічне обслуговування двигуна 

автомобіля. Варіанти профілактичних дій для складових частин двигуна. 

Засоби контролю і перевірки. Можливі варіанти вдосконалення. 

Тема 23. Технічне обслуговування і контроль працездатності системи 

живлення бензинових та дизельних двигунів. 

Тема 24. Устаткування для технічного обслуговування 

електрообладнання, електронних систем управління (Bosch, Gutmann, Launch, 

SPXCorp. та ін.). 

Тема 25. Технічне обслуговування і контроль працездатності системи 

змащення, газорозподільного, кривошипно-шатунного механізмів, циліндро-

поршневої групи. 

Тема 26. Технічне обслуговування і контроль працездатності гальм. 

Призначення гальмівної системи. Класифікація гальмівних систем. Види 

технічного обслуговування гальмівних систем. Засоби контролю і перевірки 

гальмівної системи. Можливі варіанти вдосконалення. 

Тема 27. Технічне обслуговування і контроль працездатності рульового 

керування. 

Призначення рульового керування. Особливості конструкцій елементів 

рульового керування. Види технічного обслуговування рульового керування. 

Засоби контролю і перевірки рульового керування. Можливі варіанти 

вдосконалення. 

Тема 28. Технічне обслуговування і контроль працездатності ходової 

частини. 

Призначення ходової частини автомобіля. Основні елементи ходової 

частини та їх особливості. Технічне обслуговування елементів ходової частини. 

Засоби контролю і перевірки. 

Тема 29. Технічне обслуговування і контроль працездатності коліс та 

шин. 

Призначення шин і коліс автомобіля. Основні види та конструкції шин і 

коліс автомобіля. Технічне обслуговування шин і коліс. Засоби контролю і 

перевірки. Зберігання шин і коліс. Можливі варіанти вдосконалення. 

Тема 30. Технічне обслуговування і контроль працездатності агрегатів 

трансмісії. 

Призначення трансмісії автомобіля. Основні елементи трансмісії та їх 

особливості конструкції. Технічне обслуговування елементів трансмісії. Засоби 

контролю і перевірки. Можливі варіанти вдосконалення. 

Тема 31. Організація робіт по усуненню виявлених несправностей. 

Основні методи організації робіт. 

Структурні схеми управління технічною службою у дрібних, середніх і 

великих ПАТ і СТО. Основні методи організації робіт. Зв'язок між режимом 

експлуатації автомобілів і виконанням профілактики та зберігання. 

Тема 32. Розподілення робіт на постові і цехові, перелік робіт по цехах 
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та системах автомобіля. 

Загальна характеристика робіт, застосовуване обладнання. Розподіл 

роботи по постам і цехам. Склад виробничих комплексів. Загальна 

характеристика робіт і обладнання що використовується. 

Тема 33. Характеристика та організаційно-технологічні особливості 

кріпильних, змащувально-заправних, розбирально-складальних, слюсарно-

механічних, теплових і кузовних робіт. 

Кріпильні роботи. Основні види з’єднань. Момент затягування. 

Інструменти, які застосовуються для кріпильних робіт. Змащувальні роботи. 

Основні типи змащувальних матеріалів. Інструмент для змащувальних робіт. 

Тема 34. Основні типи і характеристики технологічного обладнання. 

Критерії вибору обладнання. Установки для миття автомобілів 

(стаціонарні, струминні тощо). 

Тема 35. Підйомно-транспортне обладнання (підйомники стаціонарні, 

канавні, пересувні; гідравлічні, електромеханічні та ін.). Змащувальне, 

розбирально-складальне і ремонтне обладнання. 

Тема 36. Економія палива і мастил. 

Теоретичні основи. Фактори, що впливають на витрату палива. 

Перевезення, зберігання та роздача палива і мастил. Ресурсозбереження на 

автотранспорті. 

Тема 37. Роль технічної експлуатації в забезпеченні екологічної безпеки 

автомобіля. 

Шкідливі компоненти, що забруднюють навколишнє середовище. Вибір 

та застосування екологічних палив, мастил і експлуатаційних матеріалів. 

Тема 38. Особливості технічної експлуатації автомобілів, які 

використовують альтернативні види палив. 

Загальні свідчення про газобалонне обладнання. Основні властивості 

газового палива в порівнянні з бензином. Основні заходи, щодо охорони праці. 

Технічне обслуговування і ремонт газобалонних автомобілів. Переобладнання 

автомобілів для роботи на газовому паливі. Постачання газового палива. 

Протипожежні заходи. 

Тема 39. Особливості експлуатації автомобілів в екстремальних 

природно-кліматичних умовах та при низьких температурах. 

Особливості експлуатації автомобілів при низьких температурах. 

Особливості експлуатації автомобілів в жаркому кліматі та пустельно-пісчаній 

місцевості. 

Тема 40. Основні напрямки науково-технічного прогресу на 

автомобільному транспорті. 

Фактори, що обумовлюють науково-технічний прогрес. Перспективи 

розвитку автомобільного транспорту. Розвиток нових типів двигунів і приводів, 

та подальший вплив на автосервісну систему обслуговування. 
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Програма навчальної дисципліни «Основи технічної діагностики 

автомобілів» 

 

Тема 1. Введення до дисципліни. Роль і призначення діагностики. 

Ентропія та життя. Концепція профілактики і ремонту "за станом". 

Предмет, мета i задачі курсу, його структура. Вихідні поняття: технічна 

діагностика; параметри, структурні й вихідні; технічний стан, технічно 

справний стан, працездатний стан; напрацювання, реалізація параметра; 

діагноз, прогноз, ґенез. Старіння машин, як наслідок незниження ентропії – 

загальний закон природи. Відміни між живим і неживим. Збереження 

біологічного виду – основний закон життя. Машини і безпека. Ранжування 

задач контролю. 

Функції контрольно-діагностичної (КД) підсистеми в системі технічної  

експлуатації машин. Контроль, пошук дефектів, прогнозування. Загальне 

діагностування (ЗД) і поглиблене діагностування (ПД). Діагностування як 

технічні діяння (Д-1 і Д-2). Вимоги до обладнання для КД підсистеми. Об’єкти 

діагностування, дискретні й аналогові. Неминучість процесів вимірювання при 

діагностиці аналогових об’єктів. Режими: робочі ы тестові; часткові та повні; 

усталені та неусталені; швидкісні, навантажувальні, температурні. 

Тема 2. Метрологічне забезпечення діагностичних систем. Моделювання 

режимів діагностування. 

Основні визначення. Прямі і непрямі вимірювання. Систематична і 

випадкова похибка. Методи індикації та реєстрації результатів вимірювань. 

Специфічні методи і засоби вимірювання діагностичних параметрів: 

переміщень, швидкості, прискорення, сили, крутного моменту, тиску. 

Імпульсно-цифрові вимірювальні пристрої. 

Конструкції роликових стендів. Кочення коліс по роликах. Зчеплення 

шини з роликами. Вибір діаметру роликів. 

Тема 3. Динаміка усталеного і неусталеного руху колеса на стенді. 

Силовий баланс. Приведена маса. Стійкість проти самовиїзду. Вибір 

міжцентрової відстані. Спеціалізовані та універсальні стенди. 

Тема 4. Моделі діагностування двигунів. Витрата палива – головний 

енергетичний показник. Викид шкідливих речовин з відпрацьованими газами. 

Діагностування за загальним станом. Стендові і безстендові методи 

визначення тягової потужності, її нормування. Діагностування за вібрацією і 

шумами. Діагностування за енергетичними показниками. Комп’ютерна 

діагностика за параметрами мастила. Системи керування і діагностування 

сучасних двигунів.  

Об’ємна і масова витрата. Бортові та зовнішні витратоміри. 

Обґрунтування режимів стендової перевірки. Основні типи шкідливих речовин, 

механізм їхньої шкідливої дії. Методи і режими вимірювання. Засоби 

контролю, фізичні принципи їхньої дії. Методи активного впливу. 

Тема 5. Діагностування систем запалювання. Діагностування трансмісії. 

Математичні моделі систем запалювання. Діагностування контактних 
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систем запалювання. Комп'ютерне діагностування електронних систем 

запалювання. 

Віброакустичне діагностування. Діагностування за сумарними кутовими 

зазорами. Автоматичні трансмісії. 

Тема 6. Діагностування рульового керування і ходової частини. Гальмівна 

система як об’єкт контролю і діагностування. 

Вимоги нормативних документів. Параметри, прилади і стенди. 

Діагностування шин, амортизаторів, кутів установлення керованих коліс – 

методи, прилади, стенди. 

Вимоги нормативних документів. Математичні моделі процесів 

гальмування. Дорожні і стендові випробування. Силовий та інерційний методи і 

стенди. Основні дефекти та їхні симптоми. 

Тема 7. Загальне і поглиблене діагностування гальмівної системи. 

Контроль фар і світлосигнальних пристроїв. 

Нормування стендових параметрів працездатності. Пошук несправностей 

за гальмівними діаграмами. Діагностування АБС. 

Вимоги нормативних документів. Контроль за допомогою екрана і 

оптичних приладів. 

Тема 8. Стаціонарні і пересувні станції діагностики. Розвиток 

діагностичних технологій на автомобільному транспорті. 

Розташування стендів. Документація зони діагностики. Персонал зони 

діагностики. Економічна ефективність діагностики. 

Передумови розвитку діагностування автомобілів. Програмні методи 

діагностування автомобілів. Порівняння методів діагностування автомобілів. 

 

Програма навчальної дисципліни «Експлуатаційні матеріали» 

 

Тема 1. Нафта, її склад і переробка. 

Знайомство с дисципліною. Предмет і структура, основні терміни та 

поняття. Рекомендована література. Роль і призначення експлуатаційних 

матеріалів. Загальні відомості про нафту, елементний і груповий склад 

нафтопродуктів, його вплив на експлуатаційні властивості палив та олив. 

Тема 2. Автомобільні бензини. 

Основні вимоги до автомобільних бензинів. Властивості і фізико-хімічні 

показники бензину. Асортимент бензинів. 

Тема 3. Дизельне паливо. 

Основні властивості і фізико-хімічні показники дизельного палива, їх 

вплив на ефективність та надійність роботи дизеля. Використання і економія. 

Тема 4. Альтернативні палива. 

Основні властивості і фізико-хімічні показники альтернативних палив, їх 

вплив на ефективність та надійність роботи двигуна. Показники якості, 

переваги і недоліки застосування на автомобільному транспорті. Використання 

і економія. 

Тема 5. Мастильні матеріали. 
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Умови роботи моторної оливи в основних парах тертя агрегатів. Вимоги 

до показників якості. Класифікація моторних і трансмісійних олив. Методи 

випробування. Причини зміни якості олив. 

Тема 6. Пластичні мастила і технічні рідини. 

Експлуатаційні властивості пластичних мастил. Класифікація, 

маркування і асортимент пластичних мастил. Показники якості пластичних 

мастил і методи їх визначення. Їх класифікація та специфікація. 

Тема 7. Конструкційно-ремонтні матеріали. 

Лакофарбові матеріали. Призначення лакофарбових матеріалів. Вимоги 

до лакофарбового покриття. Пластичні матеріали. Клеючі матеріали. Гуми, 

оббивні, ущільнювальні і ізоляційні матеріали. 

Тема 8. Екологічні властивості паливно-мастильних матеріалів. 

Токсичність палива і мастильних матеріалів. Токсичність відпрацьованих 

газів при використанні ПММ. Регенерація моторних олив та їх використання. 
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Додаток 2 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО КОМПЛЕКСНОГО 

ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ 

 

Перелік питань тесту з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» 

 

1. Якою є основна мета ТЕА? 

2. Якого основного завдання ТЕА немає? 

3. Що таке «Технічний стан»? 

4. Що таке «Відновлення»? 

5. Що таке ремонт? 

6. Що таке «Об'єкт, що відновлюється»? 

7. Що таке «Справний стан»? 

8. Що таке «Граничний стан»? 

9. Що таке «Ушкодження»? 

10. Що таке «Критерій відмови»? 

11. Що таке «Зношування»? 

12. Що таке абразивне зношування? 

13. Що таке ерозійне зношування? 

14. Що таке корозійне зношування? 

15. Що таке «Конструкційна» відмова? 

16. Чим відрізняється незалежна відмова від залежного? 

17. Що таке «Збій»? 

18. Що таке «Відмова, яка перемежується»? 

19. Що таке «Якість автомобіля»? 

20. Які якості є складовими надійності? 

21. Що таке «Працездатність»? 

22. Які основні показники ремонтопридатності? 

23. Що таке «Зберігання»? 

24. Що таке «Ресурс»? 

25. Які є причини зміни технічного стану? 

26. Якими показниками визначаються дорожні умови руху автомобілів? 

27. Якими невипадковими параметрами характеризується випадковий 

процес? 

28. За якою формулою визначається середньоквадратичне відхилення? 

29. Навіщо служить коефіцієнт варіації? 

30. Що таке «Вірогідність події»? 

31. Вказати оціночні параметри безвідмовності для виробів, що не 

ремонтуються. 

32. Що таке можливість безвідмовної роботи? Як вона визначається? 

33. Який із висловів для ймовірності виникнення відмови вірний? 

34. Що таке інтенсивність відмов елементів, що не відновлюються? 

35. Для опису яких процесів експлуатації автомобілів використовується 
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експонентний закон розподілу випадкової величини? 

36. Чому дорівнює можливість безвідмовної роботи при експонентному 

законі? 

37. Для опису яких процесів експлуатації автомобілів використовується 

логарифмічно-нормальний закон розподілу випадкової величини? 

38. Назвіть показники безвідмовності систем, що ремонтуються. 

39. Як практично визначається параметр потоку відмов? 

40. Що таке бездоганний ремонт? 

41. Яка мета ремонту? 

42. Що таке профілактика? 

43. Що таке довговічність? 

44. Що таке коефіцієнт готовності? 

45. Що при зовнішньому огляді не перевіряють на автомобілі перед 

контролем кутів установки коліс? 

46. Який елемент відсутній у конструкції стенду «Унітест-лазер» 

47. Який кут перевіряється за допомогою поворотної платформи? 

48. У чому полягають особливості заряду за сталості струму? 

49. Що таке акумуляторна зарядна ємність? 

50. Навіщо потрібен карбюратор? 

51. Що визначає ТЕА як галузь науки? 

52. Чому ТЕА це прикладна наука? 

53. Якого етапу немає в життєвому циклі автомобіля? 

54. Що таке «Технічне обслуговування»? 

55. Що таке «Об'єкт, що обслуговується»? 

56. Що таке «Ремонтований об'єкт»? 

57. Що таке «Відмова»? 

58. Що таке «Працездатний стан»? 

59. Що таке "Дефект"? 

60. Що таке «Зношування»? 

61. Що таке «Старіння»? 

62. Що таке втомливе руйнування? 

63. Що таке пластичні деформації? 

64. Що таке втомливе зношування? 

65. Що таке «Виробнича» відмова? 

66. Що таке «Експлуатаційна» відмова? 

67. Які бувають наслідки відмов? 

68. Чим відрізняється раптова відмова від поступової? 

69. Яка існує основна експлуатаційна властивість автомобіля? 

70. Що таке «Надійність автомобіля»? 

71. Що таке «Безвідмовність»? 

72. Що таке «Ремонтопридатність»? 

73. Чим характеризується збереження автомобіля? 

74. Що таке «Напрацювання»? 

75. Що таке «Термін служби»? 
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76. Якими показниками визначаються природно-кліматичні і сезонні 

умови використання автомобілів? 

77. Якими показниками визначаються транспортні умови використання 

автомобілів? 

78. Чим відрізняються ймовірні моделі від детермінованих при описі 

процесів експлуатації автомобілів? 

79. Якими функціями апроксимуються в більшості випадків процеси 

плавної зміни технічного стану автомобілів? 

80. Що таке «Безвідмовність автомобіля»? 

81. Який із висловів для ймовірності безвідмовної роботи правильний? 

82. Що таке можливість виникнення відмови? Як вона визначається? 

83. Що таке γ – процентний ресурс? 

84. Що таке щільність ймовірності відмови? 

85. Яка з цих функцій називається нормальним законом розподілу 

випадкової величини? 

86. У яких одиницях визначається інтенсивність відмов елементів, що не 

відновлюються? 

87. Для опису відмов яких конструкцій автомобіля використається закон 

розподілу випадкової величини Вейбулла? 

88. Чому дорівнює нормована функція за нормальним законом розподілу? 

89. Що таке параметр потоку відмов системи, що ремонтується? 

90. У якому разі параметр потоку відмов характеризує 1) надійність 

автомобіля; 2) якість роботи виробничої зони ремонту? 

91. Як змінюється параметр потоку відмов у парку автомобілів різного 

віку при значному пробігу (більше, ніж  

92. Якою є мета профілактики? 

93. Що таке ремонт? 

94. Назвіть основні показники довговічності. 

95. У яких одиницях вимірюються кути установки передніх коліс? 

96. Які існують биття коліс? 

97. Назвіть методи заряду акумуляторних батарей. 

98. Яких експлуатаційних дефектів акумуляторних батарей не існує? 

99. Які існують методи випробування акумуляторних батарей? 

100. Що таке коефіцієнт надлишку повітря? 

101. Яким чином діють умови у підкапотному просторі на характеристики 

елементів електрообладнання? 

102. Яким приладом вимірюється струм стартера? Як підключається 

прилад до електричної мережі? 

103. Яким приладом вимірюється бортова напруга автомобіля? Як 

пристрій підключається до бортової мережі? 

104. Чим вимірюється електричний опір первинної обмотки котушки 

запалення? 

105. Чим відрізняється розряд від саморозряду акумуляторної батареї? 

106. Якою є суть явища сульфатації пластин акумуляторної батареї? 
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107. Які переваги (1) та недоліки (2) мають акумуляторні батареї зі 

свинцевими пластинами з додаванням кальцію? 

108. Які переваги (1) та недоліки (2) мають акумуляторні батареї зі 

свинцевими пластинами з додаванням сурми? 

109. Які основні дефекти мають місце у разі відмови електрообладнання 

автомобіля? 

110. Яких умов необхідно дотримуватися при контролі напруги 

генератора, що обмежує? 

111. За яких умов контролюється працездатність генератора на 

автомобілі? 

112. Про що свідчить величина струму стартера у режимі холостого ходу? 

113. Про що свідчить і як поводиться величина струму повного 

гальмування стартера? 

114. Як впливає на зазор у контактах переривника збільшення: 1) кута 

замкнутого стану; 2) кута розімкнутого стану: 

115. Як діє на роботу двигуна відмова відцентрового автомата кута 

випередження запалювання (КВЗ)? 

116. Як діє на роботу двигуна відмова вакуумного автомата кута 

випередження запалювання? 

117. Яке завдання операцій ТО під час обслуговування первинного 

ланцюга системи запалювання? 

118. Яка задача операцій ТО під час обслуговування вторинного ланцюга 

системи запалювання? 

119. Які параметри працездатності котушки запалювання? 

120. Які структурні елементи обов'язково входять до складу мотор-

тестерів? 

121. Якою є загальна структура електронних систем управління? 

122. Під час обслуговування контактної системи запалювання слід 

пам'ятати. що при розмиканні контактів переривника, конденсатор: 

123. Який параметр світла фар нормується у режимі далекого світла? 

124. Якою є сумарна сила світла на осі пучка в режимі далекого світла? 

125. Який із названих компонентів входить до складу скрапленого 

нафтового газу? 

126. Який метод дозволяє найбільш точно контролювати витрату палива 

автомобілем і потужність на його провідних колесах? 

127. У чому полягає суть безгальмівної оцінки потужності двигуна на 

невстановлених режимах? 

128. До чого приводить 1) перегрів двигуна; 2) переохолодження 

двигуна? 

129. Якого типу λ-зонд підлягає контролю під час обслуговування 

системи живлення з багатоточковим упорскуванням? 

130. Якого типу λ-зонд підлягає контролю під час обслуговування 

системи живлення з безпосереднім упорскуванням? 

131. Яка причина жорсткої роботи дизельного двигуна? 
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132. Які наслідки занадто малого кута випередження упорскування 

палива в дизельному двигуні? 

133. Яка причина низької ефективності гальм? 

134. Яка причина занесення автомобіля при гальмуванні? 

135. Якою є основна причина «провалювання» гальмівної педалі в 

автомобілях з гідроприводом гальм? 

136. Яку перевагу має випробування гальм на стенді порівняно з 

дорожнім випробуванням? 

137. Якими параметрами зокрема оцінюють працездатність гальм при 

стендових випробуваннях? 

138. У чому полягає перевага інерційного способу контролю гальм над 

силовим? 

139. У чому полягає силовий спосіб оцінки працездатності гальм? 

140. У чому полягає інерційний спосіб оцінки працездатності гальм? 

141. При обслуговуванні сучасних автомобілів слід пам'ятати, що 

двоконтурна система охолодження має такі переваги: 

142. Якою є основна властивість структурної схеми двигуна 

внутрішнього згоряння, що визначає алгоритми пошуку дефектів? 

143. Які параметри віброакустичних процесів характеризують роботу 

автомобільного двигуна? 

144. У чому в основному полягає технічне обслуговування кривошипно-

шатунного та газорозподільного механізмів? 

145. При якому виді обслуговування проводиться притирання клапанів 

газорозподільного механізму? 

146. При якому виді обслуговування здійснюється регулювання осьового 

зазору колінчастого валу? 

147. На якому фізичному законі ґрунтується контроль герметичності 

камер згоряння двигуна по струму стартера? 

148. До заходів, що знижують детонацію, належать: 

149. Що є основною причиною виникнення детонації у двигуні? 

150. За якими інтенсивностями та видами стукотів двигун допускається 

до експлуатації? 

151. Які роботи в системі охолодження передбачені в регламенті 

сезонного обслуговування? 

152. Охолоджувальна рідина з яким інгібітором корозії має максимальну 

періодичність заміни? 

153. Яка з перерахованих операцій входить до переліку сезонного 

обслуговування системи змащення двигуна? 

154. Як змінюється в'язкість олії з напрацюванням? 

155. Як визначити якість працюючої олії з присадками за кольором та 

прозорістю? 

156. Контроль герметичності надпоршневого простору вимірюванням 

компресії здійснюється за таких умов: 
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157. На якому фізичному принципі ґрунтується контроль герметичності 

камери згоряння з використанням витоків стисненого повітря? 

158. Якою є природа впливу регулювання кута випередження 

запалювання на детонацію двигуна? 

159. Які параметри коливальних процесів використовуються при 

віброакустичній оцінці працездатності двигуна? 

160. Яка основна ознака порушення працездатності клапана wastegate 

турбокомпресора? 

161. У чому полягає основне завдання технічної служби 

автообслуговуючого підприємства? 

162. Який основний недолік відрядної оплати праці при технічному 

обслуговуванні та поточному ремонті автомобілів? 

163. Коли необхідно виконувати основну частину робіт з технічного 

обслуговування автомобілів? 

164. Як виконують ремонт при індивідуальному методі ТО і ПР 

автомобілів? 

165. Як виконують ремонт при агрегатному методі ТО і ПР автомобілів? 

166. У чому полягає суть методу проведення ТО та ПР за допомогою 

спеціалізованих бригад? 

167. ЩО доцільно проводити на: 

168. ТО-1 доцільно проводити на: 

169. ТО-2 доцільно проводити на: 

170. ПР доцільно проводити на: 

171. Які види обслуговування доцільно проводити на поточних лініях? 

172. Що таке пост обслуговування? 

173. Які бувають пости обслуговування за технологічною ознакою? 

174. Що таке цех (відділення)? 

175. За якими ознаками спеціалізуються цехи (відділення) технічної 

служби? 

176. У якому цеху автообслуговуючого підприємства проводять 

розбирання-складання пресових з'єднань? 

177. У якому цеху автообслуговуючого підприємства виконують 

розточування гальмівних барабанів? 

178. Який із цехів автообслуговуючого підприємства обладнаний 

верстатом для прокатки дисків коліс? 

179. До складу якого цеху входить зварювальне відділення? 

180. До складу якого цеху входить арматурне відділення? 

181. Поточна лінія з обслуговування автомобілів називається періодичної 

дії, якщо: 

182. Яка основна перевага організації технічного обслуговування 

автомобілів на потокових лініях? 

183. Який основний недолік організації технічного обслуговування 

автомобілів на поточних лініях? 
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184. Які показники є найважливішими під час вибору технологічного 

устаткування? 

185. Що включають показники ергономічності технологічного 

обладнання? 

186. Яке з перерахованого обладнання стаціонарне? 

187. Яке з перерахованого обладнання є пересувним? 

188. Яке з перерахованого обладнання переносне? 

189. Які основні переваги підйомників автомобілів? 

190. Які заходи сприяють зменшенню витрати води під час миття 

автомобілів? 

191. Які компоненти очисних споруд застосовують у схемі оборотного 

водопостачання при миття автомобілів? 

192. Якою є основна умова роботи трикомпонентного каталітичного 

нейтралізатора? 

193. З якою метою в автомобільних двигунах застосовується 

рециркуляція відпрацьованих газів? 

194. Який токсичний компонент міститься в значних кількостях у 

відпрацьованих газах дизельних двигунів? 

195. Які особливі вимоги існують під час обслуговування дизельних 

двигунів, оснащених сажовим фільтром? 

196. Який із названих компонентів входить до складу зрідженого 

нафтового газу? 

197. Який із названих газів входить до складу «стиснутого газу»? 

198. Під яким тиском зберігається на автомобілі «скраплений нафтовий 

газ»? 

199. Під яким тиском зберігається на автомобілі «стислий природний 

газ»? 

200. За якої мінімальної температури можливий запуск двигуна на 

«скрапленому нафтовому газі»? 

 

Перелік питань тесту з дисципліни «Основи технічної діагностики 

автомобілів» 

 

1. Від не руйнуючого контролю діагностика відрізняється тим, що: 

2. Згідно визначення зі стандартом терміни «діагностика» та 

«діагностування» це: 

3. Структурний (конструктивний) параметр характеризує: 

4. Вихідний параметр: 

5. Гальмівний шлях: 

6. Якщо у легкового автомобіля пом'яте крило, то він: 

7. Перевага діагностики полягає в тім, що: 

8. На відміну від діагностичного параметра діагностична ознака: 

9. Ентропія це: 

10. Ентропія вимірюється в: 
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11. Відповідно до теорії інформації ентропія це: 

12. Вставте пропущений термін у визначення: «Загальне діагностування – 

перевірка працездатності об'єкта, тобто відповідності його ___________ 

параметрів вимогам, пропонованим експлуатаційними нормативними 

документами. 

13. Діагностування Д-1 зачіпає системи автомобіля,: 

14. Які роботи характерні для СТО: 

15. Які несправності характерні для дискретного об'єкта: 

16. До засобів вимірів відносяться: 

17. До якого виду вимірів відноситься вимір сили по прискоренню при 

розгоні тіла відомої маси: F=ma: 

18. У яких одиницях вимірюється абсолютна погрішність: 

19. У яких одиницях вимірюється відносна погрішність: 

20. Систематична погрішність складається з: 

21. Наведена погрішність це: 

22. Абсолютна погрішність це: 

23. Стендова перевірка переважніше в порівнянні з дорожньої, тому що: 

24. Дайте повну відповідь: «Принцип стендової перевірки полягає в тому, 

що»: 

25. При інерційному методі перевірки тягових властивостей джерелом 

рушійної сили є: 

26. При силовому методі перевірки тягових властивостей джерелом 

гальмівної сили є: 

27. При інерційному методі перевірки гальмівних властивостей джерелом 

гальмівної сили є: 

28. При силовому методі перевірки гальмівних властивостей джерелом 

рушійної сили є: 

29. На якому рисунку зображений майданчиковий стенд для перевірки 

гальм інерційного типу: 

30. Обкатний режим – це: 

31. Навантажувальний режим – це: 

32. Силовий баланс обкатного режиму: 

33. Силовий баланс навантажувального режиму: 

34. Втрати на кочення колеса по роликах: 

35. Постійні опори при русі колеса по роликах стенда в обкатному режимі 

визначаються за формулою: 

36. Значення стендового коефіцієнта сумарних постійних опорів для шин 

вантажних автомобілів дорівнюють: 

37. Вихідні параметри стану двигуна: 

38. Шуми і стукоти у двигуні прослуховуються: 

39. Підвищена витрата (вигар) моторного масла вказує на: 

40. Що обчислюють за формулою )/(377,0 гпкпmкm iinRV = : 

41. Стендові випробування тягових властивостей рекомендується 

проводити: 
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42. Масова витрата палива вимірюється: 

43. Об'ємна витрата палива вимірюється: 

44. У яких випадках використовують вимір масової витрати палива: 

45. На наведеному рисунку зображений: 

46. Турбінний витратомір вимірює витрату палива: 

47. Визначите правильно розставлений по зростанню ступеня небезпеки 

ряд шкідливих речовин: 

48. На якому режимі роботи вимірюяється вміст СО і CnHm у бензинових 

двигунів: 

49. Викиди NОx максимальні при роботі двигуна: 

50. Викиди сажі (С) характерні для: 

51. На відміну від діагностичної ознаки діагностичний параметр: 

52. Фізична величина як діагностичний параметр стану об'єкта повинна 

мати наступні властивості: 

53. Який з показників є структурним параметром для ЦПГ: 

54. Який з показників є вихідним діагностичним параметром для ЦПГ: 

55. Який з показників є діагностичною ознакою для ЦПГ: 

56. Який з показників є вихідним діагностичним параметром для двигуна: 

57. Граничний стан: 

58. Напрацювання це: 

59. Прогнозування це: 

60. Ентропія в теорії інформації вимірюється в: 

61. При ранжируванні завдань контролю, у першу чергу потрібно 

перевіряти: 

62. До якого об'єкта відноситься система запалювання: 

63. Який режим краще забезпечує об'єктивність діагностування гальм: 

64. Розгін ставиться до: 

65. Для режиму вибігу характерно наступне: 

66. Відносна погрішність це: 

67. Випадкова погрішність це: 

68. Систематична погрішність це: 

69. За якою формулою розраховується середня квадратична погрішність 

середнього арифметичного: 

70. Деселерометр – це прилад для виміру: 

71. Кутову швидкість на діагностичних стендах можна виміряти за 

допомогою: 

72. За допомогою тензометричного датчика на стендах вимірюють: 

73. Пристроєм, що задає, в імпульсно-цифровій вимірювальній системі є: 

74. На якому рисунку зображений майданчиковий стенд для перевірки 

гальм силового типу: 

75. У формулі для розрахунку гальмівного шляху Sm = V0
2/(2g∙ φ) 

позначення φ це: 

76. При зменшенні діаметра ролика стенда коефіцієнт опору коченню 

колеса: 
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77. Співвідношення діаметра ролика стенда до діаметра колеса, що 

рекомендується за критерієм опору коченню становить: 

78. Для гальмівних стендів можна рекомендувати співвідношення 

діаметра ролика стенда до діаметра колеса: 

79. У яких одиницях вимірюється коефіцієнт опору коченню колеса: 

80. Значення стендового коефіцієнта сумарних постійних опорів для шин 

легкових автомобілів рівні: 

81. Силовий баланс несталого режиму: 

82. Який параметр впливає на значення приведеної інерційної маси 

колеса: 

83. При гальмуванні на стенді автомобіль: 

84. На що впливає міжцентрова відстань роликового стенда: 

85. Швидкість перевірки гальм на силовому стенді дорівнює: 

86. З якою метою ролики силового стенда для перевірки гальм мають 

спеціальне покриття: 

87. Безстендові випробування проводяться за умови: 

88. При віброакустичному методі діагностування двигуна оцінюють: 

89. Індикаторний К.К.Д. двигуна свідчить: 

90. Підвищена концентрація алюмінію в пробі масла при спектральному 

аналізі свідчить: 

91. Підвищена концентрація хрому в пробі масла при спектральному 

аналізі свідчить: 

92. Формула Fнагр=Ga+0,077kFV2 –Gвщ·fск. дозволяє розрахувати: 

93. У формулі Fнагр=Ga+0,077kFV2 –Gвщ·fск. символ Gвщ·означає: 

94. У формулі Fнагр=Ga+0,077kFV2 –Gвщ·fск. символ · означає: 

95. Витрата палива залежить від: 

96. Перевірка вмісту токсичних компонентів бензинових автомобілів 

здійснюється за допомогою: 

97. Основним нормованим показником димності дизельного двигуна є: 

98. Допоміжним показником димності дизельного двигуна є: 

99. У формулі, що зв'язує натуральний показник ослаблення світлового 

потоку К и коефіцієнт ослаблення світлового потоку N – К = –1/L  ln(1–N/100) 

символ L означає: 

100. На якому режимі роботи виміряється димність дизельних двигунів: 

101. Діагностування системи запалювання (СЗ) полягає в наступному: 

102. У формулі сили первинного струму ),1()( 1

1

1
T

t

б e
R

U
tI

−

−=  R1 це: 

103. Від чого залежить сила струму розриву Iр: 

104. Які наслідки раннього запалювання: 

105. У процесі експлуатації і зношування вільний хід педалі зчеплення: 

106. Віброакустичне діагностування трансмісії це: 

107. На спектрі вібрації коробки передач автомобіля крива 2 означає: 

108. Гранично припустимі кутові зазори в карданній передачі для 
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вантажних автомобілів: 

109. Діагностування автоматичної трансмісії полягає: 

110. Вимоги до технічного стану рульового керування відображені: 

111. Сумарний кутовий зазор для КТЗ категорій N2, N3: 

112. Рульове керування діагностують за допомогою: 

113. Насос гідропідсилювача руля діагностують на: 

114. У гідросистемі гідропідсилювача руля використається як робоче 

тіло: 

115. Максимальне зусилля на рульовому колесі КТЗ категорії N1 без 

підсилювача: 

116. По стандарту висота рисунка протектора повинна бути не менш: для 

КТЗ категорій M1 і N1: 

117. По стандарту висота рисунка протектора повинна бути не менш: для 

КТЗ категорій N2 і N3: 

118. На стендах для контролю тиску повітря без розкриття вентиля 

оцінюють: 

119. Опір переміщенню штока в амортизатора вище: 

120. Методи діагностування підвіски на стендах: 

121. Комплекс кутів установки «розвал-сходження» у більшій мірі 

впливає на: 

122. На рейкових і майданчикових стендах вимірюють: 

123. Параметри дорожньої перевірки робочої гальмівної системи: 

124. Значення гальмівного шляху для одиночного КТЗ категорії М1 

розраховується за формулою: 

125. Усталене сповільнення КТЗ категорії М1 згідно ДСТУ 3649:2010, не 

менш: 

126. Час спрацьовування для КТЗ категорії М1 згідно ДСТУ 3649:2010, не 

більше: 

127. Загальна питома гальмівна сила (т) для одиночних КТЗ категорії М1, 

не менш: 

128. Значення коефіцієнта нерівномірності гальмівних сил будь-якої осі 

(Кн) не повинне перевищувати: 

129. Який стенд забезпечує більш високі сили зчеплення: 

130. Стоянкове гальмо КТЗ повної маси перевіряють на ухилі: 

131. За формулою Ртн і =  Мадн ·jдн / 2 обчислюється: 

132. У формулі Ртн і =  Мадн ·jдн / 2 символ  це: 

133. Як визначити несправності гальмівної системи за гальмівною 

діаграмою: 

134. Яка гальмівна діаграма свідчить про замаслювання накладок: 

135. Яка гальмівна діаграма свідчить про збільшення зазорів у приводі: 

136. Для чого гальмівна система оснащується АБС: 

137. Фари типу R це: 

138. Критеріями технічного стану фар типу С и CR, які працюють у 

режимі “ближнє світло” є: 
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139. Відстань від центрів розсіювачів фар до поверхні контрольного 

екрану повинна бути: 

140. Сила світла в центрі найбільш яскравої частини світлового пучка в 

режимі “далеке світло”: 

141. Як правильно забезпечити орієнтацію оптичної осі приладу і фари: 

142. При великій пропускній здатності станції діагностики переважніше 

виконати її у вигляді: 

143. Як правило, на другому посту потокової лінії діагностики 

виконують: 

144. На наведеному рисунку зображена: 

145. Призначення мобільних станцій діагностики: 

146. У яких випадках вигідніше використати самохідні діагностичні 

станції: 

147. До технологічної документації станції діагностики відносяться: 

148. Впровадження діагностики на ПАТ дає зниження витрат на ТО та 

ремонт: 

149. Передача інформації між компонентами електронних систем 

керування називається: 

150. Універсальний сканер дозволяє проводити: 

151. Скільки етапів у робочому процесі системи запалювання: 

152. За яким законом наростає сила первинного струму I1: 

153. Стан системи запалювання перевіряють: 

154. Ділянка 1-2 на графіку процесів у системі запалювання: 

155. На рисунку представлена схема: 

156. У зчепленнях легкових автомобілів переважно застосовуються: 

157. Віброакустичне діагностування засноване на явищі: 

158. За допомогою комплекту КИ-4832 можна перевірити: 

159. Гранично припустимі кутові зазори в головній передачі для 

вантажних автомобілів: 

160. Параметри працездатності рульового керування: 

161. Сумарний кутовий зазор КТЗ категорій M1, M2: 

162. При визначенні сумарного кутового зазору рульового керування на 

динамометрі-люфтомірі створюється зусилля: 

163. Яка несправність рульового керування сама небезпечна: 

164. Люфт кульових шарнірів рульової трапеції перевіряють: 

165. Максимальне зусилля на рульовому колесі КТЗ категорії N3 з 

підсилювачем: 

166. При діагностуванні рульового керування КТЗ повинне бути: 

167. По стандарту висота рисунка протектора повинна бути не менш: для 

КТЗ категорій M2 і M3: 

168. Тиск повітря в шинах впливає на: 

169. Причиною дисбалансу колеса є: 

170. Для різних коліс на балансувальних стендах є набір програм. Це 

визначається: 
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171. На майданчиковому стенді для діагностування амортизаторів 

перевіряють: 

172. Кут поздовжнього нахилу шворня впливає в більшій мері на: 

173. На стенді геометричного типу використовують: 

174. Параметри стендової перевірки робочої гальмівної системи: 

175. Значення гальмівного шляху для одиночних КТЗ категорій N2, N3 

розраховується за формулою: 

176. Усталене сповільнення КТЗ категорії N3 згідно ДСТУ 3649:2010, не 

менш: 

177. Час спрацьовування для КТЗ категорії N3 згідно ДСТУ 3649:2010, не 

більше: 

178. Загальна питома гальмівна сила (т ) для одиночних КТЗ категорії 

М3, не менш: 

179. На наведених діаграмах графік (б) це: 

180. Для чого при стендовій перевірці використовують штучне 

довантаження коліс, що перевіряються: 

181. Усталене сповільнення при перевірці допоміжної гальмівної системи 

для КТЗ у спорядженому стані, не менш: 

182. По якій формулі визначається нормативне значення стендового 

сповільнення: 

183. За формулою Кдс =  Ма Рпед з / 2 (mсi + mкi) Рпед д обчислюється: 

184. Як змінюється коефіцієнт тертя в тертьовій парі гальма при 

збільшенні температури: 

185. Яка гальмівна діаграма свідчить про влучення повітря в гідросистему 

привода: 

186. Яка гальмівна діаграма свідчить про зниження площі контакту 

накладки з барабаном (диском): 

187. Вихідні параметри стану АБС: 

188. Фари типу С це: 

189. Критеріями технічного стану фар типу R і CR, які працюють у 

режимі “далеке світло” є: 

190. Прилад для перевірки фар називається: 

191. Що важливо забезпечити при перевірці фар за допомогою приладу: 

192. Як правило, на першому посту потокової лінії діагностики 

виконують: 

193. На наведеному рисунку зображена: 

194. Що важливо при оснащенні станції діагностики з погляду охорони 

праці: 

195. У яких випадках вигідніше використати діагностичні станції, що 

возять: 

196. До метрологічної документації станції діагностики відносяться: 

197. Оптимальний склад робочої зміни станції діагностики: 

198. Впровадження діагностики на ПАТ дає зниження витрат на паливно-

мастильні матеріали: 
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199. Яке діагностичне устаткування дозволяє найбільш об'єктивно 

діагностувати електронні системи керування сучасних автомобілів: 

200. Програмний мотор-тестер дозволяє проводити: 

 

Перелік питань тесту з дисципліни «Експлуатаційні матеріали» 

 

1. Як впливає фракційний склад бензину на роботу двигуна? 

2. Як впливає фракційний склад бензину на навколишнє середовище? 

3. Як впливає фракційний склад бензину на витрати паливно-мастильних 

матеріалів? 

4. Які фактори впливають на процес згоряння бензину? 

5. Що називається октановим числом бензину? 

6. Назвіть основні методи визначення октанових чисел бензину? 

7. Який вплив октанового числа на роботу двигуна? 

8. Які можливості підвищення октанового числа бензину? 

9. Які причини виникнення розжарювального запалювання? 

10. Від чого залежить корозійність бензину? 

11. Що таке хімічна стабільність бензину? 

12. Походження нафти? 

13. Від яких показників якості дизельного палива залежить його 

прокачування? 

14. Із чого складається елементарний склад нафти? 

15. Із чого складається груповий склад нафти? 

16. Назвіть основні методи переробки нафти? 

17. Назвіть основні способи очистки нафтопродуктів? 

18. Назвіть асортимент бензинів? 

19. Як впливає теплота згоряння бензину на роботу двигуна? 

20. Оцінка фізико-хімічних властивостей нафти проводиться при 

розгляданні чого? 

21. Які показники якості бензину впливають на пуск двигуна? 

22. Які є методи полегшення пуску двигуна при низьких температурах? 

23. Що називається цетановим числом дизельного палива? 

24. Як цетанове число впливає на роботу двигуна? 

25. Від чого залежить утворення різних відкладень в дизелі? 

26. Як вода і механічні домішки впливають на роботу двигуна? 

27. Назвіть асортимент дизельних палив. 

28. Назвіть сировинну базу для одержання дизельних палив? 

29. Назвіть основні причини розробки альтернативних видів палив? 

30. Які сировинні джерела для одержання альтернативних видів палив? 

31. Які альтернативні види палив можуть бути використані на 

автомобілях? 

32. Які переваги зрідженого газу порівняно з рідкими паливами? 

33. Яка експлуатаційна і економічна доцільність переобладнання 

бензинових двигунів на зріджений газ? 
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34. Які особливості застосування стиснутого природного газу? 

35. Назвіть основні показники якості зріджених газів? 

36. Назвіть марки газового вуглеводного палива? 

37. Яка сировинна база для одержання метанолу? 

38. Яка сировинна база для одержання етанолу? 

39. Назвіть експлуатаційні властивості спиртів як палива? 

40. Які недоліки спиртів як палив для автомобілів? 

41. Які перспективи використання водню як палива для автомобілів? 

42. Які недоліки використання водню як палива для автомобілів? 

43. Які добавки можна використовувати з метою економії нафтового 

палива? 

44. Якщо дизельне пальне достигне температури помутніння, як це 

вплине на роботу двигуна? 

45. Яку нижчу теплоту згоряння має бензин? 

46. Яке пальне має найбільшу нижчу теплота згоряння? 

47. Яке найбільш перспективне пальне, з точку зору збереження 

природних ресурсів та екологічної безпеки? 

48. Які можливості зберігання водню на автомобілі? 

49. Які можливості використання біогазу як палива для автомобілів? 

50. Температура спалаху дизельного пального характеризує: 

51. Який вплив механічних домішок і води в оливі на роботу та 

зношувуння двигуна? 

52. Яка можливість використання регенерованих олив? 

53. Яка класифікація моторних олив за SAE? 

54. Яка класифікація моторних олив за ДСТУ? 

55. Яка класифікація моторних олив за ДСТУ? 

56. Від наявності яких сполук у оливі залежить її корозійність? 

57. Яка класифікація трансмісійних олив за ДСТУ? 

58. Яка класифікація трансмісійних олив за SAE? 

59. Які оливи використовують для гідромеханічних трансмісій? 

60. Що являють собою товарні синтетичні оливи? 

61. Назвіть область застосування пластичних мастил? 

62. Як за зовнішніми ознаками визначити придатність мастил до 

експлуатації? 

63. Що таке границя міцності мастила? 

64. Що таке ефективна в’язкість мастила? 

65. Що таке механічна стабільність мастила? 

66. Яке призначення мастильних матеріалів? 

67. Який вплив в’язкості оливи на зношування двигуна? 

68. Що називається хімічною стабільністю оливи? 

69. Який вплив продуктів окислення оливи на роботу і зношування 

двигуна? 

70. Що таке термічна стабільність мастила? 

71. Призначення захисних водовідштовхуючих складів? 
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72. Яка класифікація мастил за їх призначенням? 

73. Чи можна змішувати різні мастила? 

74. Які наслідки перегрівання двигуна? 

75. Що таке ТОСОЛ? 

76. Як визначити марку антифризу? 

77. Які наслідки роботи на холодному двигуні? 

78. Які вимоги ставлять до охолоджувальної рідини? 

79. Назвіть охолоджувальні рідини. 

80. Які переваги і недоліки води як охолоджувальної рідини? 

81. Назвіть методи видалення накипу з системи охолодження? 

82. Що таке антифриз? 

83. Яка можливість взаємозамінності охолоджувальних рідин? 

84. Яка можливість змішування охолоджувальних рідин? 

85. Назвіть склад гальмівних рідин? 

86. Які можливості взаємозамінності гальмівних рідин? 

87. Яка можливості змішування гальмівних рідин? 

88. Назвіть рідини для амортизаторів? 

89. Назвіть рідини для гідравлічних систем? 

90. В чому полягає токсичність палив, мастильних матеріалів та рідин? 

91. Які сполуки відпрацьованих газів відносяться до токсичних? 

92. Яка дія паливо-мастильних матеріалів на флору та фауну? 

93. Яка речовина найбільш токсична для людини? 

94.Чи збільшується викид шкідливих речовин зі збільшенням витрат 

палива в результаті зносу двигуна? 

95. Який автомобіль більш токсичний? 

96. Однакові автомобілі за маркою, але вік різний, котрий автомобіль 

більш токсичний? 

97. Який фактор безпосередньо впливає на кількість викидів NOх? 

98. Як впливає середня швидкість автомобіля на витрату палива? 

99. Як змінюються властивості моторної оливи при потраплянні в картер 

двигуна бензину? 

100.Чи пов’язана витрата палива з витратою оливи? 
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Додаток 3 

 

ПРИКЛАД ЗАВДАНЬ ДЛЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВННЯ 

Білет 
Тема завдання: Розробка комплексу заходів щодо забезпечення технічної готовності 

автомобіля 

ПОЧАТКОВІ ДАНІ 

Тип вантажу: промисловий 

Маса вантажу, т (кількість пасажирів, чол.): 3,8 

Довжина вантажу, м: 3 

Умови перевезення вантажу: у м. Харкові 

Автомобілі в наявності: Iveco Daily 50; Богдан А30331; Mercedes-Benz O 580-16 

RHD Travego; MAN TGL 12.190 4x2 BL CH; MAN TGS 33.440; DFH 1160 B; 

MERCEDES-BENZ Axor 4140; Renault Magnum 460 DXI; DAF LF55; DFH 5120; 

MAN TGM 18.240 

Відстань перевезення, км: 305 

ЗАВДАННЯ 

1) Вибрати марку рухомого складу (з обґрунтуванням вибору за 

призначенням до перевезення заданого типу вантажу). 

 

2) Розробити технологічний процес перевірки компресії у циліндрах 

двигуна. Привести перелік заходів, що забезпечать охорону праці при його 

виконанні. 

 

3) Визначити кінематичну в‘язкість моторної оливи та дати оцінку про її 

придатність до подальшої експлуатації в автомобілі за браковочними 

показниками, що наведені у таблиці 

Показник 
Значення показників оливи для двигунів 

бензинових дизельних 

Зміна в‘язкості,%   

підвищення 25 40 

зниження 20 30 

Вихідні дані до задачі: 

1 Марка оливи SAE 5W-30. 

2 Вихідна кінематична в'язкість чистої оливи– 12,3 мм2/с. 

3 Час витоку нафтопродукту у капілярному віскозиметрі: 

1 =187 с, 
2 =185 с, 3 =188 с. 

4 С=0,03829 мм2/с2 – значення постійної капілярного віскозиметра . 

 

4) Розрахувати необхідну кількість палива для поїздки автомобіля за 

маршрутом в прямому і зворотному напрямках. Скільки необхідно виконати 

дозаправок. Скільки палива необхідно заправити в дорозі. 

 

5) Обчислити норматив тягової сили для автомобіля при випробуванні на 

роликовому стенді. 
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Додаток 4 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ 
 

Оцінка 

в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЄКТС 

Оцінка Критерії 

екзамен залік 

90-100 

В
ід

м
ін

н
о
 

З
а

р
а
х

о
в

а
н

о
 

A Теоретичний зміст курсу освоєний 

цілком, без прогалин, необхідні практичні 

навички роботи з освоєним матеріалом 

сформовані, усі передбачені програмою 

навчання навчальні завдання виконані, 

якість їхнього виконання оцінено числом 

балів, близьким до максимального 

80–89 

Д
о

б
р

е 

З
а

р
а
х

о
в

а
н

о
 

B Теоретичний зміст курсу освоєний 

цілком, без прогалин, необхідні практичні 

навички роботи з освоєним матеріалом в 

основному сформовані, усі передбачені 

програмою навчання навчальні завдання 

виконані, якість виконання більшості з 

них оцінено числом балів, близьким до 

максимального 

75-79 С Теоретичний зміст курсу освоєний 

цілком, без прогалин, деякі практичні 

навички роботи з освоєним матеріалом 

сформовані недостатньо, усі передбачені 

програмою навчання навчальні завдання 

виконані, якість виконання жодного з них 

не оцінено мінімальним числом балів, 

деякі види завдань виконані з помилками 

67-74 

З
а

д
о

в
іл

ь
н

о
 

D Теоретичний зміст курсу освоєний 

частково, але прогалини не носять 

істотного характеру, необхідні практичні 

навички роботи з освоєним матеріалом в 

основному сформовані, більшість 

передбачених програмою навчання 

навчальних завдань виконано, деякі з 

виконаних завдань, можливо, містять 

помилки 
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Оцінка 

в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЄКТС 

Оцінка Критерії 

екзамен залік 

60–66 E Теоретичний зміст курсу освоєний 

частково, деякі практичні навички роботи 

не сформовані, багато передбачених 

програмою навчання навчальних завдань 

не виконані, або якість виконання деяких 

з них оцінено числом балів, близьким до 

мінімального. 

35–59 

Н
ез

а
д
о

в
іл

ь
н

о
 

Н
е 

за
р

а
х

о
в

а
н

о
 

FX Теоретичний зміст курсу освоєний 

частково, необхідні практичні навички 

роботи не сформовані, більшість 

передбачених програм навчання 

навчальних завдань не виконано, або 

якість їхнього виконання оцінено числом 

балів, близьким до мінімального; при 

додатковій самостійній роботі над 

матеріалом курсу можливе підвищення 

якості виконання навчальних завдань (з 

можливістю повторного складання) 

0–34 

Н
еп

р
и

й
н

я
т
н

о
 

F Теоретичний зміст курсу не освоєно, 

необхідні практичні навички роботи не 

сформовані, усі виконані навчальні 

завдання містять грубі помилки, 

додаткова самостійна робота над 

матеріалом курсу не приведе до якого-

небудь значущого підвищення якості 

виконання навчальних завдань (з 

обов’язковим повторним курсом) 
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