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1 Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали 

1 Робоча температура бензинів та дизельного палива. 

2 Класифікація масел та мастил. 

3 Параметри бензинів та дизельного палива. 

4 Фракційний склад палива та його вплив на роботу двигуна. 

2 Машиновикористання в землеробстві 

   1  Тягові класи тракторів. 

   2 Періодичність ТО тракторів та автомобілів. 

   3 Технологія, складові технології. 

   4 Технологічна та операційна карти. 

   5 Агрегати для виконання технологічних операцій при вирощуванні культур. 

   6 Робочі параметри комбайнів. 

   7 Параметри та налаштування сівалок. 

   8 Схема руху агрегату у загоні. 

   9 Вихідні дані, необхідні для визначення кількості тракторів. 

   10  Обґрунтувати склад МТА. 

   11 Види ремонтно-обслуговуючих робіт. 

   12 Параметри технічного стану паливної системи. 

   13 Види поворотів агрегатів. 

   14 Розрахунок часу зміни. 

   15 Кількість робочих ходів (циклів). 

   16 Розрахунок ширини захвату та продуктивності агрегатів. 

   17 Тягова характеристика трактора. 

   18 Розрахунок кількості нормозмін. 

   19 Визначення витрати палива. 

 

 



3 Машини та обладнання для тваринництва 

1 Класифікація ферм, їх аналіз, оцінка. 

2 Санітарно-будівельні норми тваринницьких підприємств. 

3 Способи утримання тварин. 

  4 Способи обробки і підготовки кормів до згодовування. 

5 Способи подрібнення, способи різання кормів. 

6 Способи дозування кормів. 

7 Раціони годівлі, їх аналіз і оцінка. 

8 Класифікація та оцінка навантажувачів та роздавачів кормів. 

9 Класифікація способів і технічних засобів прибирання гною, їх аналіз і оцінка. 

10 Способи доїння. Класифікація доїльних установок, їх оцінка. 

11 Будова доїльної машини, призначення її елементів. 

12 Способи та пристрої обліку видоєного молока. 

13 Способи і технологічні схеми первинної обробки молока. 

14 Способи очищення, охолодження молока. 

15 Пастеризація молока: способи та режими. 

16 Сепарація молока, способи та цілі. 

17 Параметри мікроклімату, зв'язок з продуктивністю тварин. 

18 Системи вентиляції тваринницьких приміщень. 

19 Структура системи водопостачання тваринницьких підприємств, призначення 

її елементів. 

20 Класифікація, будова, принцип дії напувалок, їх оцінка 

 

  4 Надійність, технічне обслуговування і ремонт машин.  

  1 Основні поняття, терміни та визначення надійності.  

  2 Ремонт складових частин тракторів і автомобілів. 

  3 Ремонт двигунів, трансмісії і ходової частини. 

  4 Основні вимоги до відремонтованої машини. 

  5 Способи визначення технічного стану деталей. 

  6  Способи відновлення деталей



5 Конструкція тракторів та автомобілів 

1 Загальна будова     дизельного  і  бензинового двигунів:  загальні положення, 

принцип робота. 

2 Будова КПІМ, ГРМ, систем мащення і охолодження, живлення дизельних і 

бензинових двигунів. 

3 Технічне   обслуговування   і   регулювання   КПІМ,   ГРМ,   систем   мащення   

і охолодження, живлення дизельних і бензинових двигунів. 

 4 Трансмісія тракторів колісних і гусеничних, автомобілів. 

5 Ходова частина тракторів та автомобілів. 

6 Електрообладнання тракторів і автомобілів. 

7 Рульове керування тракторів і автомобілів. 

8 Гальмівні системи (механічні, пневматичні, гідравлічні). 

6 Основи теорії, розрахунку і аналіз роботи тракторів і автомобілів 

1 Види випробувань мобільної сільськогосподарської техніки. 

2 Розрахунок і побудова тягової характеристики трактора. 

3 Розрахунок і побудова динамічної характеристики автомобіля. 

4 Експлуатаційні властивості і якості тракторів і автомобілів. 

5 Тягова динаміка колісних машин. Тяговий баланс трактора і автомобіля. 

 6 Баланс потужності трактора. 

 7 Тягова динаміка гусеничних тракторів. 



7 Основи теорії,  розрахунку і аналіз роботи тракторних і автомобільних 

двигунів 

1 Поняття робочого циклу теплового двигуна, послідовність процесів циклу 4-

тактного двигуна. 

2 Процеси   газообмін)'   в   4-тактному   двигуні,   вплив   основних   факторів   

на показники якості газообміну. 

3 Вплив    частоти     обертання     колінчастого     вала     на    основні    

показники автотракторних двигунів. 

4 Вплив навантаження на основні показники автотракторних двигунів. 

5 Організація і основні особливості сумішоутворення і згоряння в дизелях. 

6 Організація і основні особливості сумішоутворення і згоряння у двигунах з 

іскровим запалюванням (при використанні рідкого палива). 

7 Вплив   основних   експлуатаційних   факторів   на   показники   і   

спрацювання двигунів. 

8 Основні експлуатаційні заходи щодо забезпечення працездатності корпусних 

деталей і кривошипно-шатунного механізму двигунів. 

 

   8 Сільськогосподарські машини 

 

1 сівби та садіння. 

2 Загальна будова та технологічний процес роботи сівалок.  

3 Технологічний розрахунок висівних апаратів та сошників сівалок.  

4 Оцінка якості роботи посівних машин. 

5 Способи хімічного захисту рослин.  

6 Загальна будова та робота обприскувачів. 

7 Технологічний розрахунок робочих органів обприскувачів. 

8 Оцінка якості обприскувачів. 

9 Способи поливу. Будова та технологічний процес роботи дощувальних машин.  

10 Розрахунок показників якості дощу. Оцінка якості роботи дощувальних машин. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ  

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Варіант фахового вступного випробування складається з тестової та 

репродуктивної (не тестової) частин. 

Тестова частина включає 50 завдань, кожне з яких містить варіанти 

відповідей, з яких тільки один правильний. Правильна відповідь на тестове 

завдання (1-50) оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів, які вступник 

може отримати за тестову частину становить 50 балів. 

Репродуктивна частина (завдання 51-54) складається з чотирьох задач 

(завдань) відповіді на які необхідно надати у розгорнутому вигляді, проявивши 

компетентність, здобуту за попереднім освітнім ступенем (освітньо-

кваліфікаційним рівнем). Залежно від наповненості змісту відповіді та ступеня 

розкриття питання (вирішення завдання), репродуктивна частина фахового 

випробування оцінюються за такими критеріями: 

 завдання (51-52) оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів.  

 завдання (53-54) оцінюється за шкалою від 0 до 15 балів. 

Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за завдання 

репродуктивної частини фахового випробування складає 50 балів. 

Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за надання 

відповідей за тестову та репродуктивну частини фахового випробування складає 

100 балів. 

Підсумкова оцінка (результат) за фахове вступне випробування (за шкалою 

від 100 до 200 балів)  розраховується за формулою  

РФВВ = 100+х+у1+у2 

де х – сума балів за завдання 1-50 (тестова частина); 

 у1 – сума балів за завдання 51-52 (завдання за шкалою від 1 до 10 балів); 

 у2 – сума балів за завдання 53-54 (завдання за шкалою від 1 до 15 балів). 

Мінімальна  позитивна  оцінка (подолання порогу «склав/не склав») за фахове 

вступне випробування складає  120  балів.  Особи,  які отримали на фаховому 

вступному випробуванні менш ніж 120 балів (не подолали поріг «склав»), 

позбавляються права на участь у конкурсі за освітньою програмою.  
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