ВСТУП
Вступний іспит для абітурієнтів, що підвищують кваліфікаційний рівень за
спеціальністю «Автомобільний транспорт» включає в себе основні курси, які
входять у підготовку магістра за професійним напрямком підготовки
«Автомобільний транспорт».
Мета іспиту: перевірка та оцінка знань абітурієнтів за професійноорієнтованими дисциплінами і дисциплінами за вибором вищого навчального
закладу.
Абітурієнт повинен знати:
- основні положення теорії надійності автомобілів;
- спеціальну термінологію у галузі забезпечення експлуатаційної
надійності автомобілів;
- систему

організації

технічного

обслуговування

та

ремонту

автомобілів;
- вимоги нормативних документів до технічного стану автомобілів;
- основні технологічні процеси технічного обслуговування та ремонту
автомобіля в цілому, його агрегатів, систем і механізмів;
- галузеві параметри та нормативи.
Абітурієнт повинен вміти:
- розраховувати величину ресурсів, потрібних для забезпечення
експлуатаційної надійності автомобілів;
- користуватися спеціальними приладами;
- розробляти технологічні процеси технічного обслуговування и
ремонту автомобіля в цілому, його агрегатів, систем і механізмів в умовах
конкретного виробництва;
- користуватися довідковою та учбовою літературою, знаходити інші
джерела інформації та працювати з ними.
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ОСНОВНА ЧАСТИНА
Питання з професійно-орієнтованих дисциплін
Вплив умов експлуатації на технічний стан автомобілів.
Вплив умов експлуатації на технічний стан автомобілів. Види зміни
технічного стану автомобілів. Дія умов експлуатації на технічний стан
машин. Дорожні умови, природно-кліматичні і сезонні умови, транспортні
умови. Характеристика зношування, пластичних деформацій, втомного
руйнування.
Закономірності, що характеризують зміну технічного стану машин.
Функціональні

та

випадкові

процеси.

Основні

характеристики

випадкових процесів. Функції розподілу.
Профілактика і ремонт в теорії надійності машин.
Стабілізація потоку відмов. Графічна інтерпретація зон ремонту,
профілактичного обслуговування, раптових відмов.
Нормативна база системи технічного обслуговування і ремонту.
Методи визначення періодичності технічних впливів. Періодичність
профілактичних робіт по видам. Принципи розподілу трудомісткості робіт по
щоденному, першому, другому, сезонному обслуговуванням. Зразковий
перелік операцій по основним роботам.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника,
відбувається на підставі наступних критеріїв:
1. Правильність відповіді;
2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;
3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.
Результати додаткового фахового вступного випробування оцінюються
за двобальною шкалою «склав», «не склав» з урахування вищезазначених
критеріїв за наступною шкалою.
Кожному абітурієнту пропонується надати відповіді на 8 обов’язкових
запитань, які охоплюють матеріал, висвітлений у змістовних модулях
навчальних дисциплін.
Оцінка «склав» відповідає 4 і більше правильним відповідям, «не
склав» - 0-3 правильних відповідей.
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