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ПРОГРАМА
фахових вступних випробувань за спещальшстю
7.07010601, 8.07010601 - „Автомобин та автомобшьне господарство"
1.
Роль автомобшьного транспорту в розвитку суспшьства.
2.
Визначення поняття науково-техшчного прогресу.
3.
Фактори, що визначають науково-техшчний прогрес у сфер1
експлуатацп автомобшьного транспорту.
4.
Види транспорту та IX основне призначення.
5.
Автомобшьний транспорт в транспортнш систем! УкраТни.
6.
Перспективи розвитку автомобшьного транспорту.
7.
Транспортна система. И складов! та характеристика.
8.
Транспортно-комушкацшна програма краТни, и значения.
9.
Структура системи управлшня галуззю автомобшьного транспорту.
10. Основш принципи побудови системи управлшня автомобшьним
транспортом.
11. 1нфраструктура автомобшьного транспорту, напрямки и розвитку.
12. Види 1 оргашзащя п1дприемницько1 д1яльност1 на п1дприемствах
автомоб1льного транспорту.
13. Класиф1кац1я пщприемств автомоб1льного транспорту.
14. Типи автотранспортних шдприемств, IX характеристика.
15. Типи автосервюних п1дприемств, Тх характеристика.
16. Типи авторемонтних пщприемств, IX характеристика.
17. Концентрашя, спещал1зац1я та кооперашя виробництва основн1
засади.
18. Виробничий процес автотранспортного пщприемства, стисла
характеристика.
19. Виробничий процес автосервюного пщприемства, стисла
характеристика.
20. Виробничий процес авторемонтного пщприемства, стисла
характеристика.
21. Оптим1зац1я виробничих процес1в, використання ЕОМ та
м1кропроцесорно1 техшки при удосконалюванш виробничих процес1в.
22. Основн1 складов! виробничого процесу автотранспортного
п1дприемства.
23. Основш складов! виробничого процесу автосервюного пщприемства.
24. Основш складов! виробничого процесу авторемонтного
пщприемства.

25. Технолопчний процес пщприемства, основш принципи побудови
технолопчних процес1в.
26. Основш напрямки розвитку технолопчних процес1в.
27. Система техшчного обслуговування 1 ремонту рухомого складу, п
характеристика.
28. Перспективи розвитку системи техшчного обслуговування 1 ремонту
автомобш1в.
29. Загальна характеристика технолопчного процесу автотранспортного
пщприемства.
30. Загальна характеристика технолопчного процесу автосервюного
пщприемства.
31. Загальна характеристика технолопчного процесу авторемонтного
пщприемства.
32. Методи оргашзацп виробничих процес1в на пщприемствах
автомобшьного транспорту.
33. Пращвники пщприемств автомобшьного транспорту, оргашзащя Гх
навчання, пщвищення квал1ф1кащ11 мотиващя.
34. Визначення та вмют поняття спещалют з шженерноУ мехашки.
35. Технолопчне устаткування пщприемств автомобшьного транспорту,
його класифшащя.
36. Основш напрямки розвитку конструкцш 1 удосконалювання
технолопчного устаткування.
37. Мехашзащя процес1в техн1чного обслуговування 1 ремонту
автомобшв, р1вень механ1зацп роб1т.
38. Стандарта, норми 1 нормативи, Тх значения в орган1зацн
технолопчних процес1в техн1чного обслуговування 1 ремонту автомобшв.
39. Забезпечення ресурсами пщприемств автомобшьного транспорту,
модел1 постачання.
40. Сутнють лопстичного п1дходу до забезпечення матер1альними
ресурсами 1 запасними частинами.
41. 1сторичш етапи освоения енергн та розвиток теплових двигушв.
42. Роль теплових двигун1в в юторн людства.
43. Типи двигушв. Перспективи розвитку конструкцш двигушв.
44. Перспективи розвитку автомобшебудування в УкраТш.
45. АвтомобЬп, основн1 техшко-експлуатацшш властивост1 автомоб1Л1в.
46. Шляхи розвитку 1 напрямки покращення техн1ко-експлуатац1Йних
якостей автомобЬпв.
47. Ефективн1сть використаиня та працездатнють автомоб1л1в.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Основш шляхи шдвищення економ1чноеп рухомого складу.
Випробування автомобшв, оргашзащя процес1в випробувань.
Техшчний стан автомобшв, параметри техшчного стану.
Фактори, що впливають на техшчний стан автомобшв.
Структурш 1 д1агностичн1 параметри техшчного стану автомобшв.
Д1агностування автомобшв, процес постановки д1агнозу.
Дгагностична система, и складовь
Основш експлуатацшш матер1али для автомобшв.
Бензини, основш характеристики, вимоги до показниюв якость
Дизельне паливо, основш характеристики, вимоги до показниюв

ЯКОСТ1.

58. Моторш оливи, основш характеристики.
59. Експлуатац1йн1 матер1али, основш характеристики.
60. Соб1вартють продукцп 1 послуги, формування соб1вартост1.
61. Основш техшко-економ1чш показники роботи пщприемства, Ух
планування 1 анал1з.
62. Основн1 засади охорони пращ на пщприемствь
63. Вплив автомобшьного транспорту на навколишне середовище та
здоров'я населения.
64. Проблеми, пов'язаш з впливом транспорту на еколопчне майбутне
планети.
65. Шляхи зниження негативного впливу автомобшьного транспорту на
навколишне середовище.
66. Сучасна паливно-еколопчна проблема: суспшьство - автотранспорт навколишне середовище.
67. Державна пол1тика та стратепя природокористування та охорони
навколишнього середовища.
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КРИТЕРП
оцшювання р1вня знань, умшь 1 навичок при фахових вступних
випробуваннях за спещальшстю 7.07010601, 8.07010601 - „Автомобш та
автомобшьне господарство", квал1ф1кащйш р1вш: спещалют, мапстр
Фахов1 атестацшш вступш випробування проводиться з метою оцшки
можливост1 подальшого навчання вступника за обраним фахом та
проведения конкурсного вщбору.
Проводиться перев1рка професшноТ та практичноТ шдготовки вступииюв
при навчанш за попередшм освшпм р1внем - бакалавр.
Оцшка за окрем1 вщповцц на питания або завдання та загальна оцшка
фахового атестацшного контролю здшснюеться за п'ятибальною шкалою: 5
(п'ять), 4 (чотири), 3 (три), 2 (два).
При визначенш оцшки за викладення теоретичного матер1алу з питания
бшету та виконання окремого завдання СЛ1Д дотримуватись наступних вимог:
Оцшку «5 (п'ять)» - заслуговуе вступник, який виявляе всеб1чш 1
глибою знания ирограмного матер1алу, що безпомилково 1 самост1йно
застосовуе отриманш знания при виконанн1 завдань, спроможний вести
дискус1ю з певного питания.
Оц1нку «4 (чотири)» - заслуговуе вступник, який виявляе повне знания
програмного матер1алу, що з несуттевими помилками самостшно застосовуе
отриманш знания при виконанш завдань, спроможний брати участь в
дискуси з певного питания.
Оцшку «3 (три)» - заслуговуе вступник, який виявляе знания
програмного матер1алу, що шд кер1вництвом викладача частково або на р1вш
репродуктивного вщтворення застосовуе отриманш знания при виконанш
завдань, спроможний брати участь в дискуси з деяких аспекпв певного
питания
Оцшка «2 (два)» - виставляеться вступников1, який виявляе вщсутшсть
знань основних положень програмного матер1алу, що шд кер1вництвом
викладача не спроможний застосувати отриманш знания на практищ, не
спроможний брати участь в фаховш дискуси з певного питания.

Голова вщб1рковоУ комюи
автомобшьно-дорожнього шституту,
директор АД1, д. т. и., професор
Голова фаховоУ атестац1Йно'1 ком1Сп,
доцент кафедри автомобшьного тран[спорту,
к. т. н.,

епан

