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рекомендується для самостійної підготовки. 
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ВСТУП 

 

Програма фахових вступних екзаменів зі спеціальності 274 «Автомобільний 

транспорт» призначена для абітурієнтів, які вступають до ДонНАБА для здобуття ступеня 

магістр. 

Програма спрямована на організацію самостійної роботи абітурієнтів для 

підготовки до фахового вступного екзамену; роз’яснення порядку проведення екзамену, 

критеріїв оцінювання; забезпечення прозорості процесу прийому на навчання для 

здобуття ступеня магістр. 

Програма містить такі позиції: 

-  нормативні вимоги до фахівців ступеня магістр з метою ознайомлення 

абітурієнтів з терміном та формами навчання, видами діяльності, на які 

спрямована підготовка майбутніх фахівців за програмами Донбаської 

національної академії будівництва і архітектури та професійними групами та 

назвами робіт, які здатний буде виконувати випускник зі спеціальності 274 

«Автомобільний транспорт»; 

-  порядок проведення фахового вступного екзамену. Загальний порядок 

проведення фахових вступних екзаменів є єдиним для всіх спеціальностей і 

визначається Правилами прийому до Донбаської національної академії 

будівництва і архітектури щорічно; 

-  перелік питань для самопідготовки до фахового вступного екзамену 

підготовлений за дисциплінами професійно-орієнтованого циклу підготовки 

бакалавра та дозволяє встановити здобуті компетенції бакалавра з галузі 

знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» напряму підготовки 

274 «Автомобільний транспорт»; 

-  критерії оцінювання знань абітурієнтів за шкалою 100-200 балів; 

-  перелік рекомендованої літератури для самопідготовки. 

Програма відповідає Правилам прийому до Донбаської національної академії 

будівництва і архітектури. 

 

1. НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ДО ФАХІВЦЯ СТУПЕНЯ МАГІСТР ЗІ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 274 «АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ» 

 

1. Термін навчання: 

- на базі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавр – 

1,5 року; 

2. Форма навчання – денна, заочна. 

3. Кваліфікація за дипломом – магістр, автомобілі та автомобільне господарство, 

інженер-дослідник автомобілів та автомобільного господарства. 

4. Вимоги до попередньої освіти: наявність вищої освіти ступеня (освітньо-

кваліфікаційного рівня) бакалавр за напрямом підготовки 274 «Автомобільний транспорт» 

галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура». 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ 

 

2.1. Організація набору та прийому абітурієнтів для здобуття ступеня магістр зі 

спеціальності «Автомобільний транспорт» регулюються Правилами прийому Донбаської 

національної академії будівництва і архітектури на поточний рік. 

2.2. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття ступеня 

магістр використовується фаховий вступний екзамен. 
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2.3. Для вступників на ступінь магістр обов'язковим є складання вступного 

екзамену з іноземної мови. 

2.4. Для прийому фахових вступних екзаменів створюється атестаційна комісія з 

числа провідних фахівців випускаючої кафедри, склад якої затверджується наказом 

ректора ДонНАБА. 

2.5. Оцінювання знань абітурієнтів здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів. 

До участі у конкурсі допускаються абітурієнти, які отримали оцінки не нижче 100 балів з 

фахового екзамену. 

2.6. Фахові вступні екзамени зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» для 

ступеня магістр проводяться із таких професійно-орієнтованих дисциплін напряму 

«Автомобільний транспорт»: 

- автомобілі; 

- автомобільні двигуни; 

- електричне та електронне обладнання автомобілів; 

- технічна експлуатація автомобілів. 

2.7. Навчальна програма кожної дисципліни п.2.6 відповідає Галузевому стандарту 

вищої освіти «Освітньо-професійна програма бакалавра зі спеціальності 274 – 

«Автомобільний транспорт», що затверджений Міністерством освіти і науки, молоді та 

спорту України. 

2.8. Кожен білет до фахового вступного випробування містить 5 питань. Кожна 

правильна відповідь на питання білету оцінюється у 10 балів, таким чином максимальна 

кількість балів за всі правильні відповіді складає – 50 балів. Остаточна вирішення завдань 

визначається за шкалою 100-150 балів додаванням до суми набраних балів за правильні 

відповіді числа 100. Студент отримує незадовільну оцінку, якщо кількість вірних 

відповідей складає менш 3. 

2.9. Час на виконання завдань білету становить 90 хвилин. 

2.10. Порядок оскарження результатів та рішення атестаційної комісії визначається 

Правилами прийому ДонНАБА. 

2.11. Загальний конкурсний бал абітурієнта формується для вступників на ступінь 

«магістр» конкурсний бал складається з оцінки за фаховий екзамен, екзамен з іноземної 

мови, середній бал додатків до диплому бакалавра, а також додаткових балів (при 

наявності). 

2.12. Фаховий вступний екзамен складається один раз, але за його результатами 

абітурієнт має право приймати участь у конкурсному відборі щодо вступу для здобуття 

ступеня магістр. 

2.13. Екзаменаційний білет містить питання, що складені за змістом програми 

дисциплін п.2.6. Кількість питань становить 5. 

2.14. Програма для підготовки до екзамену наведена у п. 4. 

 

Кількість 

правильних 

відповідей 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Кількість 

балів 

110 120 130 140 150 

 

 

3. ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО 

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ 

 

3.1. Перелік тем для підготовки з дисципліни автомобілі. 

1. Механізми ДВЗ. 

2. Системи ДВЗ. 
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3. Трансмісія АТЗ. 

4. Ходова частина АТЗ. 

5. Системи керування АТЗ. 

3.2. Перелік тем для підготовки з дисципліни автомобільні двигуни. 

1. Типи автомобільних двигунів. Дійсні і теоретичні цикли ДВЗ, методи їх 

розрахунку. 

2. Паливо для ДВЗ та його згоряння. Процеси згоряння. Паливна апаратура двигунів. 

3. Процеси газообміну в двигунах, іх розрахунок. Системи впуску і випуску ДВЗ. 

4. Індикаторні показники ДВЗ. Механічні втрати, ефективні показники двигуна. 

5. Системи наддуву автомобільних ДВЗ. 

6. Характеристики двигунів внутрішнього згоряння. 

7. Кінематика і динаміка кривошипно-шатунного механізму. 

8. Системи пуску двигуна та їх спрощений розрахунок. 

9. Газотурбінні автомобільні двигуни. 

10. Екологічні показники автомобільних двигунів. 

3.3. Перелік тем для підготовки з дисципліни електричне та електронне обладнання 

автомобілів. 

1. Акумуляторна батарея. 

2. Генераторна установка. 

3. Система пуску. 

4. Система запалювання. 

5. Система освітлення. 

6. Контрольно-вимірювальні прилади. 

7. Технічне обслуговування та діагностика систем електрообладнання автомобілів. 

3.4. Перелік тем для підготовки з дисципліни технічна експлуатація автомобілів. 

1. Теоретичні основи технічної експлуатації автомобілів 

2. Технологія технічного обслуговування і ремонту автомобілів. 

3. Організація технологічного процесу технічного обслуговування і ремонту 

автомобілів. 

4. Організація і управління виробництвом технічного обслуговування і поточного 

ремонту автомобілів у АТП. 
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2.  Будова автомобілів : Навч. посібник (Ю.І. Боровських, Ю.В.Буральов, К.А. Морозов); 
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хозяйство”. – М.: Машиностроение, 1989. – 304 с. 
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- Х. Основа, 1995. -464с. 

6.  Автомобильные двигатели /Под ред. М.С.Ховаха. –М.: Машиностроение, 1977. –591с. 

7. Двигатели внутреннего сгорания /Хачиян А.С., Морозов К.А., Луканин В.Н. и др. - 

М.:Высш.шк., 1985. -311с. 

8. Акимов С.В. Боровських Ю.И. Электрическое и электронное оборудование 

автомобилей. – М.: Машиностроение, 1998 – 256 с. 
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9. Ютт В.Е. Электрооборудование автомобилей. М.: Транспорт, 2000 – 201 с. 
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Канарчук, А.А. Лудченко, П.П. Курников, И.А. Луйк. – 359 с. 
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В кн. К.: Вища школа, 1991. – Кн.2 Организация планирование и управление/ В.Е. 

Канарчук, А.А. Лудченко, П.П. Курников, И.А. Луйк. – 359 с.  
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