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1. ВСТУП 

Програму та методичні вказівки розроблено відповідно до освітньої програми 

магістра зі спеціальності 275 – «Транспортні технології (за видами)» спеціалізації 

275.03 – «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», навчального 

плану та з врахуванням зростаючих у ринкових умовах вимог до магістрів з 

транспортних технологій. 

Об’єктами вивчення та діяльності магістра з транспортних технологій на 

автомобільному транспорті є: транспортні системи та технології автомобільного 

транспорту та інтегровані транспортні системи, методи моделювання, спеціальні 

методи розв’язання завдань відповідно до спеціальності у науковій, виробничій, 

соціальній та екологічній сферах. Фахівці кваліфікації магістр зтранспортних 

технологій готуються для роботи в організаціях та підприємствах різних галузей 

промисловості та форм власності, діяльність яких пов’язана із застосування набутих 

компетентностей в розробці та дослідженні аспектів транспортних систем, у 

використанні інформаційних технологій для покращення інтегрованих 

транспортних систем, автоматизації фахової діяльності при виконанні 

організаційних робіт та досліджень у сфері автомобільного транспорту, розробленні 

та гармонізації нормативних документів, пов’язаних з розв’язанням проблем в галузі 

автомобільного транспорту. 

Зазначений перелік сфер діяльності фахівця вимагає від нього ґрунтовної 

комплексної підготовки, для визначення рівня якої програми включено теоретичні 

та практичні питання з таких напрямів: проектний аналіз на автомобільному 

транспорті, сучасні транспортні технології, стратегії розвитку автомобільного 

транспорту, основи ліцензування та сертифікації на автомобільному транспорті, 

інтегровані транспортні системи, логістичні системи на транспорті. 

2. МЕТА КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ 

Метою державного кваліфікаційного екзамену є оцінка рівня фахової підготовки 

магістрів зі спеціальності 275 – «Транспортні технології (за видами)» спеціалізації 

275.03 – «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», кваліфікації 

магістр з транспортних технологій. 

Магістр може займатись такими видами науково-технічної діяльності: 

проведення проектного аналізу на автомобільному транспорті, удосконалення 

сучасних транспортних технологій, вибір стратегій розвитку автомобільного 

транспорту, вдосконалення ліцензування та сертифікації на автомобільному 

транспорті, вдосконалення інтегрованих транспортних систем та логістичних систем 

на транспорті. Для цього магістр повинен мати певний обсяг та рівень знань. На 

державному кваліфікаційному екзамені визначається відповідність майбутнього 

спеціаліста таким вимогам: 

- володіння культурою мислення, знання його загальних законів,вміння логічно 

подати результати роботи, грамотно використовувати професійну лексику; 

- уміння будувати математичні моделі систем і процесів, використовувати 

основні поняття і методи математичного аналізу; аналізувати складні інженерні 



задачі, процеси і системи відповідно до спеціалізації; обирати і застосовувати 

придатні типові аналітичні, розрахункові та експериментальні методи; уміння 

інтерпретувати результатитаких досліджень; 

- уміння знаходити оптимальні рішення при створенні продукції автомобільного 

транспорту з урахуванням вимог якості, надійності, енергоефективності, безпеки 

життєдіяльності, вартості та строків виконання; 

- уміння проводити техніко-економічні розрахунки, порівняння та обґрунтування 

процесів проектування різних видів перевезення вантажів тапасажирів, експлуатації 

об’єктів автомобільного транспорту; 

- знання тенденцій розвитку та проблем в галузі автомобільного транспорту, у 

тому числі на межі із суміжними галузями, інженерними науками, фізикою, 

екологією, економікою; 

- знання теоретичних та нормативно-правових основ діяльності автомобільного 

транспорту в Україні та в міжнародній практиці; 

- знання порядку, методів і засобів проведення дослідницької та/або інноваційної 

діяльності у транспортних технологіях; створення тазабезпечення безпечних умов 

діяльності, у тому числі в надзвичайнихситуаціях. 

В результаті виконання і здачі комплексного державного екзамену студент 

буде здатен: 

- до визначення та застосування перспективних напрямків моделювання 

транспортних процесів 

- до проведення проектного аналізу щодо інноваційних і інвестиційних проектів 

- до управління вантажними перевезеннями на автомобільному транспорті 

- до дослідження і управління рухом транспортних засобів 

- до управління надійністю та ефективністю транспортних технологій 

автомобільного транспорту 

- використовувати сучасні методи навігації в транспортних технологіях 

автомобільного транспорту 

- використовувати та організовувати транспортні процеси в  

сільськогосподарському виробництві на принципах ресурсозбереження з 

використанням навігаційних систем 

- до організації та управління вантажними, пасажирськими та змішаними 

перевезеннями в аграрному виробництві 

- приймати ефективні рішення з питань використання технічних засобів при 

транспортуванні сільськогосподарської продукції. 

Програмні результати навчання (ПРН). 

Згідно з освітньо-професійною програмою підготовки магістрів заспеціальністю 

275 – «Транспортні технології (за видами)» за спеціалізацією 275.03 – «Транспортні 

технології (на автомобільному транспорті)» студенти покращують наступні 

програмні результати під час підготовки та здачі екзамену: 

ПРН-1. Розробити, організувати та реалізувати проект по актуальній темі 

дослідження у сфері транспортних технологій. Розподілити завдання між 



виконавцями та визначити терміни виконання. 

ПРН-5. Зібрати вихідні дані для реалізації проекту та виконати їх аналіз шляхом 

використання сучасних інформаційних та комунікаційних засобів, інтерпретувати 

результати. Сформулювати мету, задачі, предмет та об’єкт дослідження. 

ПРН-6. Критикувати та аналізувати інформаційні джерела на  рідній та іноземній 

мові, робити висновки. Дискутувати на обрану тему із використанням наукових 

категорій. 

ПРН-7. Представити результати аналізу чи дослідження  у друкованій чи іншій 

формі іноземною чи рідною мовою. Перекласти терміни, реферат  та анотацію на 

іноземну мову. 

ПРН-8. Мотивувати та стимулювати  виконавців, передбачити наслідки дій та 

окреслювати очікувані результати. Виконати економічну оцінку проекту, визначити 

прямий та непрямий ефект. 

ПРН-11. Вміти вільно користуватися рідною і іноземною мовами як засобом 

ділового спілкування. 

ПРН-14. Здатність здійснювати авторський супровід процесів проектування, 

впровадження і супроводу інформаційних систем і транспортних технологій. 

ПРН-16. Здатність здійснювати збір, аналіз науково-технічної інформації, 

вітчизняного і зарубіжного досвіду з тематики дослідження. 

ПРН-20. Обґрунтування доцільності заходів щодо удосконалення транспортних 

технологій із використанням моделювання транспортних процесів. Виконувати 

оцінку ефективності обраних заходів. 

ПРН-22.Удосконалювати підходи і методи щодо проведення комерційного, 

технічного, соціального, екологічного, інституційного, фінансового і економічного 

аналізу  при розробці інноваційних і інвестиційних проектів. 

ПРН-23. Аналізувати і обґрунтовувати  застосовування сучасних методик, мати 

здатність проводити аналіз і розрахунок економічних показників діяльності ланцюга 

поставок і логістичних центрів. Використовувати інформаційні ресурси для 

проведення моделювання  ланцюгів поставок. 

ПРН-26. Аналізувати і обґрунтовувати доцільність застосування наукових 

рекомендацій і сучасних методів управління рухом транспортних засобів. 

ПРН-31. Розробляти і реалізовувати ресурсоощадні та ефективні транспортні 

технології у сфері діяльності підприємств АПК. 

ПРН-32. Створювати і  впроваджувати транспортні технології  з використанням 

автомобільних транспортних засобів для механізації технологічних процесів у 

агропромисловому виробництві.  

ПРН-33. Приймати ефективні рішення щодо складу, режимів роботи та 

експлуатації автомобільних транспортних комплексів для інноваційних систем в 

агропромисловому виробництві.  

 

 
 



3. ПІДГОТОВКА ДО ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ 

3.1. Вихідні положення  Стандарту вищої  освіти Міністерства освіти і 

науки України про державний екзамен. 

Заключним етапом навчання магістра є державна атестація, що ставить своєю 

метою систематизацію, закріплення і розширення теоретичних знань та практичних 

вмінь студента. 

Державна атестація випускників-магістрів Сумського національного аграрного 

університету здійснюється відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про 

освіту», «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки 

кваліфікацій», Положення «Про організацію навчального процесу у вищих 

навчальних закладах»,затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, 

державних та галузевих стандартів освіти та інших нормативних актів України з 

питань освіти, Статуту Сумського національного аграрного університету, 

Положення «Про організацію освітнього процесу у Сумському НАУ». 

Відповідно до Стандарту вищої освіти Міністерства освіти і науки України, на 

інженерно-технологічному факультеті Сумського національного аграрного 

університету державна атестації випускників магістратури спеціальності 275 – 

«Транспортні технології (за видами)» спеціалізації 275.03 – «Транспортні технології 

(на автомобільному транспорті)» відбувається шляхом складання державного 

екзамену або захисту дипломної роботи. 

Державний екзамен складається з двох частин: теоретичної та практичної 

(кваліфікаційне завдання). Теоретична частина міститьзавдання двох рівнів 

складності. Перший рівень – тестові питання, другий рівень – відкриті питання з 

основних нормативних дисциплін. 

Кваліфікаційне завдання являє собою конкретну інженерну задачу з заданими 

параметрами, яку необхідно розв’язати і обґрунтувати свої розрахунки. 

3.2. Цілі й функції державного екзамену. 

 Державний екзамен повинен визначати рівень засвоєння студентами 

матеріалів дисциплін, передбачених навчальним планом: здатність виконувати 

технічні, економічні й графічні роботи, застосовувати передові досягнення науки та 

техніки, передовий досвід сільськогосподарського виробництва, а також вміння 

користуватися сучасними методами дослідження, вміння самостійно аналізувати 

складні явища та процеси, активно використовувати набуті знання у своїй 

професійній та суспільній діяльності. 

 Державний екзамен є продовженням навчально-виховного процесу, 

складовою частиною завершального етапу підготовки магістрів - «Транспортних 

технологій (на автомобільному транспорті)». 

 Цілі державного екзамену зумовлюють і його функції. Головною з них є 

контроль та оцінювання рівня знань, отриманих студентом протягом навчання. 

 Реалізація цієї функції припускає перевірку методологічних та теоретичних 

принципів, проблемі положень дисциплін, а також вміння їх використовувати в 



аналізі явищ і практичній діяльності. 

 Важливе значення має функція виявлення навичок вирішення практичних 

завдань, конкретного аналізу проблемних ситуацій. 

 Державний екзамен виконує ще й важливу виховну функцію. У конкретному 

вираженні вона виявляється у вмінні студента самостійно, логічно й послідовно 

висловлювати свої професійні переконання, здійснювати самоконтроль та критично 

оцінювати власні знання і навички. 

 Державний екзамен, за умов всебічного аналізу його результатів, дозволяє 

найбільш вичерпно з’ясувати позитивний досвід та недоліки в організації, змісті й 

методиці викладання фахових дисциплін, а також самостійної роботи студентів. 

3.3. Загальні вимоги до організації державного іспиту. 

Організаційна підготовка додержавного екзамену проводиться згідно з 

навчальним планом у відповідності до графіку навчання. Деканат факультету 

організовує підготовку до державного екзамену за заздалегідь розробленим планом. 

На підготовку і складання державних іспитів надається не менше двох 

навчальних тижнів, протягом яких організовується читання оглядових лекцій, 

проведення групових та індивідуальних консультацій. 

3.4.Формування Екзаменаційних комісій (ЕК). 

Контроль державного екзамену здійснюється Екзаменаційною комісією. 

Екзаменаційна комісія формується щорічно і діє протягом календарного року. 

До складу комісії входять голова і члени комісії. Голова комісії призначається 

рішенням Вченої ради університету, за пропозицією декана факультету. 

До складу екзаменаційної комісії входять: ректор університету або проректор з 

навчальної чи наукової роботи, декан факультету або його заступник, завідувачі 

кафедр, професори, доценти профілюючих кафедр. 

Голова Екзаменаційної комісії та персональний склад затверджується 

ректором університету не пізніше ніж за місяць до початку державного екзамену. 

3.5.Про перелік документів та їх підготовку для ЕК. 

У Екзаменаційну комісію до початку державного екзамену подаються такі 

документи: 

-наказ ректора  про допуск студентів до державного екзамену; 

-зведена відомість про виконання студентами навчального плану й отримані 

ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових проектів і практики; 

- завірена залікова книжка студента. 

Для оформлення протоколів Екзаменаційної комісії призначається технічний 

секретар. 

3.6. Розклад державного екзамену та формування складу екзаменаційних 

студентських груп. 

Розклад державного екзамену складається заступником декана з навчальної 

роботи, затверджується проректором з навчальної роботи і доводиться до відома 

всіх учасників не пізніше ніж за місяць до його початку. 

Списки навчальних груп складаються заступником декана з навчальної роботи 



відповідно до затвердженого розкладу. На одному засіданні ЕК проводить атестацію 

не більше однієї групи. 

Для проведення державного екзамену навчальним відділом спеціально 

виділяється і закріплюється постійна аудиторія. 

3.7.Вибіркова тематика оглядових лекцій. 

Оглядові лекції під час підготовки до державного екзамену не повинні бути: 

•простим повторенням прочитаних раніше тем з визначених дисциплін; 

•коротким  та поверховим викладенням програмних тем навчальних курсів; 

•відповідями на питання екзаменаційних білетів.  

Враховуючи кількість відведених на оглядові лекції годин, лектору необхідно 

будувати їх на таких засадах: 

•лекції повинні мати цілеспрямований, методологічний характер; 

•розкрити спадкоємність та взаємозв’язок дисциплін, питання програм яких 

включені до державного екзамену; 

•здійснити органічний  зв’язок теоретичних і практичних питань щодо 

професійної підготовки студентів. 

Врешті решт оглядові лекції повинні допомогти студентам розібратися з 

найбільш складними питаннями фахових дисциплін. 

Формуючи тематику оглядових лекцій, першочергова увага приділяється 

висвітленню декількох вузлових, найбільш важких,актуальних і одночасно складних 

для самостійного вивчення студентами проблем. 

3.8. Методика проведення консультацій (індивідуальних і групових). 

Під час підготовки до іспитів велику роль відіграють консультації. Зазвичай 

кожній групі дають дві передекзаменаційні консультації. 

Перша консультація має установчий характер. Тому вона організується для 

магістрантів на самому початку терміну, виділеного для підготовки й складання 

екзамену. На консультації пропонуються методичні рекомендації з організації 

самостійної роботи в період підготовки до державного екзамену. 

Важливо також на першій консультації ознайомити магістрантів: 

- з обсягом вимог, що висуваються на іспиті; 

- з характером питань, користуючись при цьому навчальними програмами з 

відповідних курсів. 

На консультації декан (заступник декана з навчальної роботи) розповідає 

магістрантам:  

- про принципи групування питань; 

- про місце (аудиторію), час та порядок проведення екзамену; 

- про режим роботи викладачів в дні підготовки до екзамену;  

- про методичні вказівки до підготовки і проведення державного екзамену.  

Друга консультація має на меті надати магістрантам допомогу у вивченні 

нових і найбільш складних питань фахових дисциплін. Ця консультація проводиться 

напередодні екзамену для всіх студентів. 

Викладач рекомендує магістрантам заздалегідь сформулювати питання, на які 



вони бажають отримати додаткові пояснення. Це, зрозуміло, не виключає 

можливості для кожного студента задавати свої питання під час проведення 

консультації. Доцільно також на другій консультації проаналізувати найбільш 

поширені помилки, які допускали магістранти в попередніх групах на екзамені. 

Другу консультацію можна проводити у формі «круглого столу» за участю 

викладачів, які входять о складу Екзаменаційної комісії. 

3.9. Методичні рекомендації з підготовки екзаменаційних питань. 

Підготовка і формування екзаменаційних питань є одним з найбільш складних 

і відповідальних завдань. При їх формуванні можна користуватися двома різними 

підходами. 

Перший полягає у збереженні специфіки кожної дисципліни. Це полегшує 

вирішення організаційних моментів: питання оглядових лекцій, проведення 

консультацій, підведення підсумків іспитів тощо. Але можливе дублювання окремих 

питань. 

Другий підхід–комплексний, системний, являє собою синтез усіх наскрізних 

проблем фахової підготовки. У цьому випадку екзаменаційні питання повинні 

формуватися на засадах методологічного їх значення, актуальності з погляду на 

сучасні вимоги. Безумовно, за таким підходом частина питань може залишитися 

поза увагою укладачів, тому доцільно включати їх як самостійні питання. 

Державний екзамен проводиться за тестовими завданнями, складеними 

відповідно до програми навчання магістрів за спеціальністю «Транспортні 

технології (за видами)» спеціалізації 275.03 – «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)».  Тестові та відкриті питання до екзамену підготовлені 

у п’ятьох варіантах, що дає змогу досконало перевірити знання магістрантів. Тестові 

завдання затверджуються на засіданні Вченої ради факультету. 
 

4.ОРГАНІЗАЦІЯ ІПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ 

4.1.Про форму проведення державного екзамену. 

Перед початком екзамену група магістрантів, які складають його за розкладом 

у цей день, запрошується в аудиторію, де відбувається засідання ЕК. 

Голова комісії поздоровляє студентів з початком державного екзамену, 

знайомить їх зі складом ЕК і коротко пояснює порядок її роботи. 

До виконання теоретичної частини екзамену допускаються студенти, які 

представили до ЕК кваліфікаційне завдання згідно свого варіанту. 

Для роботи над теоретичною частиною екзамену кожному зі студентів для 

підготовки відповідей виділяють окремий стіл. Відповіді студент записує на 

бланках, що видаються комісією. Варіант завдань магістрантом отримується 

довільно. На виконання завдання відведено 2 години. 

Після цього студенти захищають перед екзаменаційною комісією свої 

кваліфікаційні завдання. 

Закінчивши екзамен, ЕК збирається на закритому засіданні, де обговорює 

результати екзамену і виставляє оцінки. 



Оприлюднення оцінок відбувається в день екзамену перед всією групою в 

присутності членів ЕК. 

Комплексні завдання з теоретичної частини державного екзамену містять 20 

тестових питань і 10 питань відкритого типу. 

Відповідь на тестове питання вважатиметься виконаною правильно, якщо 

обрано та позначено в бланку правильний варіант відповіді. За це магістрант 

отримує 1 бал. За правильну відповідь на питання відкритого типу студент отримує 

2 бала. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за виконання 

завдань теоретичної частини екзамену, складає 40 балів; за практичну частину 

(кваліфікаційне завдання) студент може отримати 60 балів. 

Таким чином, максимальна кількість балів за держаний екзамен становить 100 

балів. 

4.2.Рекомендації до виконання тестових завдань. 

Важливо у першу чергу уважно ознайомтеся зі змістом тестового завдання, 

зосередитись на тестовому запитанні. Потрібно уважно переглянути поле відповіді. 

Навіть якщо магістрант упевнений у правильності обраної відповіді, необхідно 

уважно прочитати всі інші варіанти, щоб остаточно переконатися в правильності 

свого вибору. 

На бланку відповідей потрібно зазначити ті відповіді, в яких магістрант 

остаточно впевнений. Слід ретельно,охайно і уважно заповнювати бланки 

відповідей, які видаються разом із тестовими завданнями (зошитом). 

4.3.Критерії оцінювання виконання завдань державного екзамену. 

Результати складання державного екзамену оцінюються за 100-бальною 

шкалою і переводяться у національну оцінку («відмінно», «добре», «задовільно» і 

«незадовільно») та оцінку ЄКТС згідно з таблицею 1. 

Рішення ЕК про оцінку результатів складання державних екзаменів, а також 

про видачу випускникам дипломів (дипломів з відзнакою) про закінчення 

Університету, присудження відповідного ступеня вищої освіти (ОС) та присвоєння 

відповідної кваліфікації приймається на закритому засіданні ЕК відкритим 

голосуванням звичайною більшістю голосів членів ЕК, які брали участь в її 

засіданні. При однаковій кількості голосів голова ЕК має вирішальний голос. 

Оцінки виставляє кожен член ЕК, а голова підсумовує їх результати по кожному 

студенту. За теоретичну і практичну частини екзамену виставляється одна оцінка.  

Студентам, які успішно склали державні екзамени відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки, рішенням ЕК присвоюється відповідний ступінь 

вищої освіти та кваліфікація, видається документ про вищу освіту. 

Студенти, які мають не менше 75 відсотків відмінних оцінок з усіх навчальних 

дисциплін та практичної підготовки, за умови оцінок «добре» з інших навчальних 

дисциплін та відмінних оцінок за результатами державної атестації (складання 

державного екзамену) отримують документ з відзнакою про вищу освіту. 

 



Таблиця 1. 

Відповідність національної шкали оцінювання державного екзамену шкалі ECTS 
 

За 

національною 

шкалою 

За 

шкалою 

ECTS 

Відсоток студентів, 

які досягають 

відповідної оцінки 

в Європейських 

університетах 

Визначення оцінки  

ECTS 

За 100-

бальною 

шкалою 

Відмінно А 10 
ВІДМІННО – відмінне виконання 

лише з незначною кількістю помилок 
90 - 100 

Добре 

В  25 
ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього 

рівня з кількома помилками 
82 - 89 

С 30 

ДОБРЕ – в загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 

помилок 
74 - 81 

Задовільно 

D 25 
ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі 

значною кількістю недоліків 
64 - 73 

Е 10 
ДОСТАТНЬО – виконання 

задовольняє мінімальні критерії 
60 – 63 

Незадовільно 

FX – 

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно 

працювати перед тим, як отримати 

залік (позитивну оцінку) 
35 - 59  

F – 
НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна 

серйозна подальша робота 
0 - 34  

 

Студент, який при складанні державного екзамену отримав незадовільну 

оцінку, відраховується з університету як такий, що виконав навчальний план, але не 

пройшов атестації і йому видається академічна довідка. 

Протоколи засідання Екзаменаційної комісії, залікові книжки з проставленими 

в них оцінками підписуються головою і членами комісії. 
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ДОДАТОК 

до програми та методичних вказівок до підготовки та проведення комплексного 

державного екзамену 

Таблиця – Узгодження результатів навчання з дисципліни (ДРН) з програмними 

результатами навчання (ПРН) 
 

Результати навчання з 

дисципліни 

Програмні результати навчання 
ПРН

1 

ПРН

5 

ПРН

6 

ПРН

7 

ПРН

8 

ПРН 

11 

ПРН 

14 

ПРН

16 

ПРН 

20 

ПРН 

22 

ПРН 

23 

ПРН

26 

ПРН 

31 

ПРН 

32 

ПРН 

33 

Здатність до визначення та 

застосування перспективних 

напрямків моделювання 

транспортних процесів 

+   +   + +   + +   +   +   + 

Здатність до проведення 

проектного аналізу щодо 

інноваційних і інвестиційних 

проектів 

+ +       + + +   + +   + +   

Здатність до управління 

вантажними перевезеннями на 

автомобільному транспорті 

+ +               +   + + +   

Здатність дослідження і 

управління рухом транспортних 

засобів 

+ +       +   +       + + +   

Здатність до управління 

надійністю та ефективністю 

транспортних технологій 

автомобільного транспорту 

+ + +     +           + + + + 

Здатність використовувати 

сучасні методи навігації в 

транспортних технологіях 

автомобільного транспорту 

+ + + +   +           + + + + 

Здатність використовувати та 

організовувати транспортні 

процеси в  

сільськогосподарському 

виробництві на принципах 

ресурсозбереження з 

використанням навігаційних 

систем 

+   + +         +       +   + 

Здатність до організації та 

управління вантажними, 

пасажирськими та змішаними 

перевезеннями в аграрному 

виробництві 

+   + +         + +     +   + 

Здатність приймати ефективні 

рішення з питань використання 

технічних засобів при 

транспортуванні 

сільськогосподарської продукції 

+   + + + + +     + +   +   + 

  



ДОДАТОК А.  

Теоретична частина до комплексного державного екзамену. 

   1.  Коефіцієнт технічної готовності, це? 

а) відношення, АТЗ, що знаходяться в ремонті до облікового складу; 

б) відношення, АТЗ, що на лінії, до облікового складу; 

в) відношення готових до експлуатації АТЗ, до облікового складу;          

г) відношення, АТЗ, що знаходяться в ремонті до числа готових до експлуатації. 

2. Коефіцієнт використання пробігу, це: 

а) відношення пробігу автомобіля з вантажем до холостого пробігу; 

б) відношення пробігу автомобіля з вантажем до нульового пробігу; 

в) відношення пробігу автомобіля з вантажем до холостого і нульового пробігів; 

г) відношення пробігу автомобіля з вантажем до його загального пробігу.   

    3. Для перевезення яких вантажів використовуються самоскиди: 

а) різних добових вантажів; 

б) різних будівельних вантажів; 

в) різних навалочних вантажів;     

г) різних сільськогосподарських вантажів; 

    4. Собівартість перевезень нижче у? 

а) універсальних АТЗ; 

б) спеціалізованих АТЗ;       

в) в залежності від маршруту; 

г) однакова у всіх; 

    5. Швидкість сполучення залежить від: 

а) конструктивної швидкості рухомого складу; 

б) досконалості організації транспортного процесу; 

в) від відстані перевезень; 

в) всі відповіді вірні.         

    6. Що показує технічна швидкість автомобіля? 

а) швидкість пересування на території підприємства; 

б) швидкість АТЗ, зазначена в паспорті заводом виробником; 

в) швидкість, яку може розвинути АТЗ; 

г) середня швидкість руху АТЗ на маршруті;       

    7.  До  фізичних властивостей  вантажів  не відноситься:  

а) щільність; 

б) колір;      

в) вологість; 

г) в'язкість; 

      8. В час  перебування на лінії автомобілів не включаются години:  

а) простою під навантаженням і розвантаженням; 

б) простою на лінії з технічних і організаційних причин; 

в) простою на технічному обслуговуванні;     

г) час в русі. 

     9. Продуктивність вантажних перевезень визначається в: 

а) річному пробігу; 

б) швидкості доставки; 

в) тонно-кілометрах;       

г) добовому пробігу з вантажем. 



     10. Врівноваженість_вантажопотоку, це: 

а) коливання вантажопотоку в часі; 

б) склад вантажопотоку по видах вантажів; 

в) напрямок перевезень; 

г) можливість зворотного завантаження транспортних засобів на даному напрямку 

перевезень.     

    11. Який маршрут називають простим маятниковим маршрутом  

а) з прямим неповністю навантаженим пробігом; 

б) зі зворотним ненавантаженим пробігом;       

в) зі зворотним навантаженим пробігом;  

г) зі зворотним неповністю навантаженим пробігом. 

    12. Латентна (прихована) рухомість населення, це 

а) число заявлених пересувань; 

б) існуючий, але фактично не пред'явлений попит на пересування;        

в) число скоєних пересувань, виконаних в конкретних умовах місця і часу; 

г) запит населення на пересування.     

    13. Потенційна рухомість, це 

а) запит населення на пересування;     

б) число скоєних пересувань, виконаних в конкретних умовах місця і часу; 

в) число заявлених пересувань; 

г) існуючий, але фактично не пред'явлений попит на пересування. 

   14. Швидкість сполучення, це:  

а) середня швидкість руху по маршруту без обліку простоїв на проміжних і 

кінцевих зупиночних пунктах; 

б) середня швидкість доставки пасажирів;        

в) умовна середня швидкість руху транспортного засобу без пасажирів; 

г) умовна середня швидкість руху транспортного засобу за час його роботи на 

маршруті; 

     15. Експлуатаційна швидкість, це: 

а) умовна середня швидкість руху транспортного засобу без пасажирів; 

б) умовна середня швидкість руху транспортного засобу за час його роботи на 

маршруті;      

в) середня швидкість руху по маршруту без обліку простоїв на проміжних і 

кінцевих зупиночних пунктах; 

г) середня швидкість доставки пасажирів; 

16. Транспортні системи, які у порівнянні зі звичайними, надають послуги з 

регулювання транспортними потоками на більш високому рівні взаємодії 

учасників процесу, з вищим рівнем безпеки та передачі повної інформації про 

стан та положення у просторі об’єктів в режимі реального часу, називаються  

а) інтелектуальними; 

б) інтермодальними; 

в) інтегрованими;  

г) інноваційними. 

17. На які галузі поділяється транспорт за видами використання засобів 

пересування? 

а) на сухопутний, водний і повітряний; 

б) на вантажний і пасажирський; 

в) на залізничний, автомобільний, трубопровідний, гужовий і т.д.;  



г) на внутрішньодержавний і міжнародний. 

18. Які із перелічених нижче країн відносяться до так званих держав 

«зручного прапора»? 

а) Ліберія, Панама; 

б) Багамські Острови (Багами), Кіпр;  

в) Мальта, Філіппіни; 

г) всі із перелічених вище країн.  

19. Яку назву має комплекс транспортних споруд у пункті, де сходяться, 

перетинаються або розгалужуються не менш як три лінії одного або двох видів 

магістрального транспорту,  які у взаємодії обслуговують транзитні та місцеві 

перевезення вантажів і пасажирів? 

а) транспортний вузол;  

б) транспортна система; 

в) транспортна інфраструктура; 

г) транспортне об’єднання. 

20. Перевезення, у яких беруть участь як мінімум два різних види транспорту, 

носять назву … 

а) комбінованих; 

б) мультимодальних;  

в) інтермодальних; 

г) бімодальних. 

21. Засіб або комплекс засобів, що забезпечують захист продукції від 

пошкоджень, втрат, а зовнішнє середовище від забруднень, називається … 

а) тарою; 

б) упаковкою;  

в) контейнером; 

г) мішком. 

22. Так звана споживча тара або упаковка, що переходить з розміщеним в ній 

товаром в повну власність споживача, відноситься до … 

а) зовнішньої тари; 

б) внутрішньої тари;  

в) обігової тари; 

г) цехової тари. 

23. Як називається спеціалізований вагон для перевезення руди та будівельних 

матеріалів на короткі відстані? 

а) напіввагон; 

б) вагон-самоскид; 

в) думпкар;  

г) хопер. 

24. Всі вантажі, що прибули на залізничну станцію повинні бути вивезені на 

протязі … 

а) 12 годин; 

б) доби;  

в) 36 годин; 

г) двох діб. 

25. Всі вантажі, що прибули на залізничну станцію повинні бути вивезені на 

протязі … 

а) 12 годин; 



б) доби;  

в) 36 годин; 

г) двох діб. 

26. Вантажі, перевезення яких (у т.ч. за участю інших видів транспорту) 

розпочинається і закінчується за межами території України, називаються … 

а) експортними; 

б) імпортними; 

в) транзитними;  

г) небезпечними. 

27. Для перевезення вантажу в міжнародному сполученні необхідно укладання 

договору перевезення. Чим підтверджується договір перевезення?  

а) міжнародними угодами; 

б) відповідними законодавчими актами;  

в) міждержавними угодами; 

г) випискою накладної.  

28. Як називається система міжнародних автомобільних перевезень товарів, 

яка працює на основі Митної конвенції про міжнародні перевезення із 

застосуванням книжки МДП? 

а) система «Т»; 

б) ЄУРП; 

в) TIR;  

г) ДПНВ. 

29.  Як називається документ, що включає перелік вантажних відправлень 

усього вантажу та пошти, що перевозяться на транспортному засобі за 

відповідним маршрутом? 

а) накладна міжнародного перевезення; 

б) книжка МДП; 

в) перепустка через кордон; 

г) вантажний маніфест.  

30. Як називається документ, в якому перераховуються всі товари, що 

перевозяться на якому-небудь рухомому складі або транспортній одиниці? 

а) відвантажувальна специфікація; 

б) пакувальний лист; 

в) вантажний маніфест;  

г) бордеро. 

31. Яке з тверджень не є винятковою особливістю транспорту в порівнянні з 

іншими галузями народного господарства: 

a) транспорт не робить нової речовою продукції; 

б) продукцію транспорту не можна накопити; 

в) продукція транспорту не містить сировини; 

г) транспорт істотно впливає на економічне зростання? 

32. Який з перерахованих показників відноситься до групи експлуатаційно-

технічних показників транспортних систем: 

a) пропускна спроможність; 

б) об'єм перевезень; 

в) тариф на перевезення; 

г) рентабельність перевезень? 

33. Що показує величина коефіцієнта нерівномірності вантажних перевезень: 



a) у скільки разів максимальний об'єм перевезень більше середнього об'єму; 

б) у скільки разів відрізняються об'єми перевезень різних вантажів; 

в) у скільки разів відрізняються об'єми перевезень в різні періоди часу; 

г) у скільки разів пропускна спроможність транспортних пристроїв більше 

фактичних об'ємів перевезень? 

34. Договір на перевезення партії сільськогосподарської продукції 

фермерського господарства вважається укладеним з моменту прийняття 

перевізником вантажу і відповідно відноситься до: 

a) консенсуального; 

б) договору фрахтування; 

в) реального; 

г) взаємного. 

д) вірна відповідь відсутня 

35. Фізико-механічні властивості вантажу та його упаковка визначають: 

a) способи навантаження і розвантаження; 

б) тип кузова; 

в) розмір партії; 

г) вантажопідйомність автомобіля; 

д) усі відповіді вірні. 

36. Які характеристики навалочних вантажів враховують при виборі 

рухомого складу для їх перевезення: а) щільність; б) кут схилу в русі; в) кут 

схилу в спокої; г) сипкість: 

a) а, б, в, г; 

б) а, б, в; 

в) б, в, г; 

г) а, в, г; 

д) а, б, г? 

37. Які із зазначених маршрутів перевезення сільськогосподарської продукції 

відносяться до маятникових: а) збиральні; б) із зворотним порожнім пробігом; 

в) розвізні; г) із зворотнім частково навантаженим пробігом; д) із зворотнім 

навантаженим пробігом: 

a) а, б; 

б) а, в; 

в) б, д; 

г) а, б, д; 

д) в, г, д? 

38. Встановити послідовність етапів здійснення автомобільних перевезень 

в сільськогосподарському виробництві (СГВ): а) контроль і оперативне 

управління; б) організація; в) планування; г) облік і аналіз результатів: 

a) а, б, в, г; 

б) б, а, в, г; 

в) в, б, а, г; 

г) б, в, г, а; 

д) а, г, б, в. 

39. Які переваги спеціалізованого рухомого складу при перевезенні у 

сільськогосподарському виробництві (СГВ): а) підвищення збережуваності 

вантажу; б) зменшення витрат на тару і упаковку; в) зниження шкідливих 



впливів на навколишнє середовище; г) зниження частки фізичної праці при 

виконанні навантажувально–розвантажувальних операцій: 

a) а, б в, г; 

б) а, б, в; 

в) б, в, г; 

г) а, б; 

д) б. 

40. Про що йде мова: «це ключова логістична активність, пов’язана з 

переміщенням продукції певним транспортним засобом/засобами за визначеною 

технологією у логістичному ланцюзі, і яка складається з комплексних та 

елементарних логістичних операцій та функцій, включаючи експедування, 

вантажопереробку, упакування, передачу прав власності на вантаж, 

страхування ризиків, митні процедури тощо» 

а) транспортування 

б) транспортний процес 

в) перевезення вантажу 

г) транспортна логістика 

41. Виберіть твердження, що відноститься до ключової ролі 

транспортування в логістиці: 

a) невелика питома вага транспортних витрат у загальному складі логістичних 

витрат 

б) без транспортування неможливе саме існування матеріального потоку 

в) без транспортування можливе саме існування матеріального потоку 

42. Виберіть найбільш повний перелік істотних відмінностей транспорту 

від інших сфер матеріального виробництва: 

a) великі транспортні витрати; неможливість зберігання і нагромадження; 

втілення в додаткових транспортних витратах; прив’язаність до певного місця 

б) присутність речової форми; можливість зберігання і нагромадження; 

втілення в додаткових транспортних витратах; прив’язаність до певного місця 

в) відсутність речової форми; неможливість зберігання і нагромадження; 

втілення в додаткових транспортних витратах; прив’язаність до певного місця 

43. Яке з виражень відповідає концепції 8R? 

a) потрібний продукт в необхідній кількостідоставлений потрібному 

споживачув потрібний часв потрібне місцез мінімальними витратами; 

б) потрібний продукт відповідної якостідоставлений потрібному споживачув 

потрібний часв потрібне місцез мінімальними витратамиі відповдним рівнем 

сервісу; 

в) потрібний продукт відповідної якостів необхідній кількостідоставлений 

споживачув потрібний часв потрібне місцез мінімальними витратамиі відповідним 

рівнем сервісу; 

г) потрібний продукт відповідної якостів необхідній кількостідоставлений 

потрібному споживачув потрібний часв потрібне місцез мінімальними витратами і 

належним рівнем сервісу. 

44. Створення транспортних систем, оптимізація виду і типу 

транспортних засобів; вибір перевізників та інших логістичних партнерів 

відноситься до: 

a) генеральної функції транспортної логістики; 

б) базових завдань транспортної логістики 



в) метитранспортної логістики 

45. Що відноситься до загальногосподарських факторів визначення сфер 

економічно доцільного використання певного виду транспорту? 

a) розташування сітки шляхів сполучення; 

б) пропускна і перевізна можливості; 

в) номенклатура продукції, що випускається; 

г) система організації транспортного процесу 

46. Що відноситься до специфічних транспортних факторів визначення 

сфер економічно доцільного використання певного виду транспорту? 

a) розташування і розмір виробництва і споживання; 

б) номенклатура продукції, що випускається; 

в) стан запасів товарно-матеріальних цінностей  

г) умови експлуатаційної роботи 

47. Який спосіб транспортнування здійснюється одним видом транспорту 

одним або декількома перевізниками? 

a) унімодальні перевезення; 

б) інтермодальні перевезення; 

в) сегментованні перевезення; 

г) термінальні перевезення 

48. Який спосіб транспортнування здійснюється декількома видами 

транспорту, коли все перевеззення організовує один перевізник? 

а) унімодальні перевезення; 

б) інтермодальні перевезення; 

в) сегментованні перевезення; 

г) термінальні перевезення 

49. Який спосіб транспортнування здійснюється різними видами 

транспорту, які належать одній юридичній особі? 

a) мультимодальні перевезення; 

б) інтермодальні перевезення; 

в) сегментованні перевезення; 

г) термінальні перевезення 

50. Який спосіб транспортнування здійснюється, коли перевізник, який 

організовує перевезення бере на себе відповідальність лише за його частину 

роботи? 

a) унімодальні перевезення; 

б) інтермодальні перевезення; 

в) сегментованні перевезення; 

г) термінальні перевезення 

51. Який спосіб транспортнування реалізується шляхом перевезення 

вантажу в одному перевізному місці чи транспортному обладнанні послідовно 

різними видами транспорту? 

a) унімодальні перевезення; 

б) комбіновані перевезення; 

в) сегментованні перевезення; 

г) термінальні перевезення 

52. З яких етапів складається процес перевезення? 



a) підготовка вантажу до перевезення; завантаження; транспортування; 

передача вантажу з одного виду транспорту на інший; транспортування, 

розвантаження, складування 

б) завантаження; транспортування; передача вантажу з одного виду транспорту 

на інший; подача рухомого складу; передача вантажу з одного виду транспорту на 

інший транспортування, розвантаження, складування 

в) завантаження; транспортування; передача вантажу з одного виду транспорту 

на інший; транспортування 

г) підготовка вантажу до перевезення; завантаження; транспортування; 

передача вантажу з одного виду транспорту на інший 

53. З яких етапів складається процес переміщення? 

a) підготовка вантажу до перевезення; завантаження; транспортування; 

передача вантажу з одного виду транспорту наінший; транспортування, 

розвантаження, складування 

б) завантаження; транспортування; передача вантажу з одного виду транспорту 

на інший; подача рухомого складу; передача вантажу з одного виду транспорту на 

інший транспортування, розвантаження, складування 

в) завантаження; транспортування; передача вантажу з одного виду транспорту 

на інший; транспортування 

г) підготовка вантажу до перевезення; завантаження; транспортування; 

передача вантажу з одного виду транспорту на інший 

54. З яких етапів складається транспортний процес? 

a) підготовка вантажу до перевезення; завантаження; транспортування; 

передача вантажу з одного виду транспорту на інший; транспортування, 

розвантаження, складування 

б) завантаження; транспортування; передача вантажу з одного виду транспорту 

на інший; подачарухомого складу; передача вантажу з одного виду транспорту на 

інший транспортування, розвантаження, складування 

в) завантаження; транспортування; передача вантажу з одного виду транспорту 

на інший; транспортування 

г) підготовка вантажу до перевезення; завантаження; транспортування; 

передача вантажу з одного виду транспорту на інший 

55. До якої із технологічних схем механізованого процесу відноситься 

схема, що передбачає завантаження робочих машин технологічними 

матеріалами на складі, транспортування і внесення матеріалів тими ж 

машинами? 

а) прямоточна;  

б) перевантажувальна; 

в) перевалочна; 

г) комбінована. 

56. Назвіть спосіб руху транспортно-технологічного агрегату при внесенні 

рідких органічних добрив. 

а) круговий; 

б) човниковий;  

в) вскладок; 

г) врозгін. 

57. Прямі автомобільні перевезення рідкого аміаку економічно доцільні при 

відстані від заводу до поля … 



а) 10…20 км; 

б) 30…40 км; 

в) 50…60 км;  

г) 70…80 км. 

58. Скільки транспортних засобів обслуговує кожний зернозбиральний 

комбайн при індивідуальному їх закріпленні? 

а) 1-2;  

б) 2-3; 

в) 3-4; 

г) 4-5. 

59. Вкажіть ширину розвантажувальної магістралі, яку прокладають у 

полі з метою раціоналізації руху транспортних засобів. 

а) 4…6 м; 

б) 6…8 м;  

в) 8…10 м; 

г) 10…12 м. 

60. Як називаються компенсатори, що надають можливість організувати 

незалежну роботу транспортних і збиральних машин тільки протягом часу 

роботи комбайнів? 

а) незалежні; 

б) пересувні; 

в) міжопераційні;  

г) міжзмінні. 

61. Яку назву має спосіб збирання цукрових буряків, при якому з поля 

вивозиться значна маса ґрунту, що призводить до зниження його родючості? 

а) потоковий;  

б) перевалочний; 

в) потоково-перевалочний; 

г) комбінований. 

62. При якому способі збирання цукрових буряків нема «жорсткого» зв’язку 

між роботою комбайнів і транспортних засобів? 

а) потоковому; 

б) перевалочному;  

в) потоково-перевалочному; 

г) комбінованому. 

63. Чи необхідно нарощувати борти бортових автомобілів для 

транспортування тварин? 

а) так;  

б) ні; 

в) в залежності від розміру тварин; 

г) цього ніхто не робить. 

64. Як прив’язують крупних тварин (особливо рогатих) при перевезенні їх з 

одного місця на інше? 

а) головами вперед по ходу руху;  

б) головами назад по ходу руху; 

в) під кутом 90° до напрямку руху; 

г) можна взагалі не прив’язувати. 



65. При температурі зовнішнього повітря плюс 30° С і вище, а також 

нижче мінус 25° С перевезення відгодованих (жирних) свиней … 

а) небажане; 

б) неможливе; 

в) не допускається;  

г) заборонено. 

66. В кабіні транспортного засобу окрім водія при перевезеннях тварин 

обов’язково повинен знаходитись спеціально виділений провідник. Чи можливе 

розміщення провідника в кузові транспортного засобу біля тварин? 

а) так, можливе; 

б) це категорично заборонено; 

в) можливо у особливих випадках; 

г) можливо при обладнанні спеціального місця, відгородженого від тварин. * 

67. Як називаються фургони, призначені для транспортування 

швидкопсувних продуктів, які мають термоізоляцію стінок і даху? 

а) теплоізоляційними; 

б) ізотермічними;  

в) холодильниками; 

г) рефрижераторами. 

68. Яку назву має бачок місткістю 5-6 л, заповнений евтектичним 

розчином різних солей, який після замерзання встановлюють в кузові фургона 

автомобіля-холодильника? 

а) холодоагент; 

б) реагент; 

в) охолоджувач; 

г) зеротор.  

69. Для підвищення пожежної безпеки всі цистерни для транспортування 

паливо-мастильних матеріалів обладнуються пристроями для заземлення, 

вогнегасниками, а глушник двигуна виводиться вперед і кріпиться знизу 

переднього бампера автомобіля. Які і з представлених елементів пожежної 

безпеки не обов’язкові при транспортуванні молока? 

а) вогнегасники; 

б) заземлення; 

в) виведений вперед глушник;  

г) вони всі не обов’язкові.  

70. Який основний критерій у виборі транспорту: 

а) продуктивність. 

б) коефіцієнт використання пробігу. 

в) використання вантажопідйомності. 

г) всі відповіді вірні.                                                                    

71. Що є основним критерієм управління якістю та ефективністю 

транспортного виробництва? 

а) інтегральна якість.                     

б) якість перевезень. 

в) стан рухомого складу. 

г) якісне обладнання. 

72. Що необхідно знати для визначення якості транспортного 

обслуговування? 



а) клієнтуру. 

б) аналіз собівартості залізничних послуг. 

в) реальні розміри повних і фактично задоволених потреб у перевезеннях.  + 

г) аналіз собівартості обладнання. 

73. Який економічний і соціальний збиток слід очікувати від неякісного і 

неповного задоволення перспективних потреб у перевезеннях? 

а) втрати в чисельності персоналу. 

б) втрати від недовикористання перероблених потужностей постійних 

пристроїв транспорту.         

в) втрати в системі паливопостачання. 

г) втрати в обладнанні. 

74. Що є основою ефективного управління якістю експлуатаційної роботи 

на транспорті? 

а) управління якістю праці її виконавців.                                              

б) управління якістю ремонтного обслуговування. 

в) управління якістю транспортного обслуговування. 

г) управління якістю перевезення. 

75. Який з показників не входить в групу натуральних показників якості 

експлуатаційної роботи у вантажному русі? 

а) статистичне навантаження вагона. 

б) коефіцієнт порожнього пробігу вагону. 

в) швидкість доставки вантажу.              

г) об'єм перевезень вантажів. 

76. До показників перевізної й перевантажувальної роботи відносяться: 

а) об'єм перевезень вантажів і пасажирів; вантаже- і пасажирообіг; наведений 

вантажеобіг; об'єм відправлення; об'єм прибуття.          

б) довжина шляхів сполучення; густота мережі; сумарна вантажопідйомність 

або тоннаж транспортних одиниць; сумарна енергетична потужність активних 

транспортних одиниць. 

в) середня вантажонапруженість; середня дальність перевезень; швидкість 

доставки вантажів; використання вантажопідйомності рухомого складу; час обороту 

рухомого складу; середньодобовий пробіг рухомого складу. 

г) Собівартість перевезень; продуктивність праці; фондовіддача; доходи; 

витрати; прибуток; рентабельність. 

77. До показників матеріально-технічної бази відносяться: 

а) об'єм перевезень вантажів і пасажирів. 

б) середня вантажонапруженість; середня дальність перевезень; швидкість 

доставки вантажів. 

в) довжина шляхів сполучення; густота мережі; сумарна вантажопідйомність 

або тоннаж транспортних одиниць; сумарна енергетична потужність активних 

транспортних одиниць.   

г) собівартість перевезень; продуктивність праці; фондовіддача; доходи; 

витрати; прибуток. 
78. До показників експлуатаційної роботи відносяться: 

а) собівартість перевезень; продуктивність праці; фондовіддача; доходи; 

витрати; прибуток; рентабельність. 



б) середня вантажонапруженість; середня дальність перевезень; швидкість 

доставки вантажів; використання вантажопідйомності рухомого складу; час обороту 

рухомого складу; середньодобовий пробіг рухомого складу.        

в) Довжина шляхів сполучення; густота мережі; сумарна вантажопідйомність. 

г) Об'єм перевезень вантажів і пасажирів; вантаже- і пасажирообіг; об'єм 

відправлення; об'єм прибуття. 

79. До показників економічної ефективності відносяться: 

а) об'єм перевезень вантажів і пасажирів; вантаже- і пасажирообіг; об'єм 

відправлення; об'єм прибуття. 

б) довжина шляхів сполучення; густота мережі; сумарна вантажопідйомність. 

в) собівартість перевезень; продуктивність праці; фондовіддача; доходи; 

витрати; прибуток; рентабельність.             

г) середня вантажонапруженість; середня дальність перевезень; швидкість 

доставки вантажів. 

80. Способи оцінки основних фондів: 

а) за первісною вартістю. 

б) за залишковою вартістю. 

в) за відновлювальною вартістю. 

г) за первісною, залишковою та відновною вартістю.            

81. Знос основних фондів АТП виступає в формі: 

а) фізичного зносу. 

б) морального зносу. 

в) фізичного і морального зносів.           

г) спеціального зносу. 

82. Показник фондовіддачі на АТП характеризує: 

а) обсяг перевезень в тоннах, що припадає на 1 грн. основних виробничих 

фондів. 

б) вантажообіг в тонно-кілометрах, що припадає на 1 грн. основних 

виробничих фондів. 

в) доходи АТП припадають на 1 грн. основних виробничих фондів.          

г) доходи АТП на 1 списаний автомобіль; 

83. Амортизація основних фондів АТП характеризує: 

а) знос основних фондів. 

б) відновлення основних фондів. 

в) витрати на утримання основних фондів. 

г) процес перенесення вартості основних фондів на собівартість перевезень. 

84. Оборотні кошти бувають 

1) власні. 

2) позикові. 

3) нормовані і ненормовані, власні та позикові.        

4) власні і ненормовані. 

85. Інтелектуальна власність - це результати діяльності: 

а) творчої;                                               

б) господарської; 

в) будь-якої; 

г) фізичної. 

86. Наукові відкриття згідно Цивільного кодексу України відносяться до 

переліку об'єктів: 



а) правової охорони;                  

б) цивільної охорони; 

в) міжвідомчої охорони; 

г) творчої. 

87. Право на наукове відкриття засвідчується: 

а) дипломом;                               

б) сертифікатом; 

в) атестатом; 

г) довідкою. 

88. Результати творчої діяльності охороняються: 

а) лише авторським правом; 

б) лише патентним правом; 

в) авторським та патентним правом;                       

г) господарським правом; 

89. Авторське право діє протягом: 

а) усього життя автора; 

б) усього життя автора і 20 років після смерті; 

в) усього життя автора і 70 років після смерті;             

г) усього життя автора і 10 років після смерті; 

90. Об'єктом авторського права може бути: 

а) будь-який твір; 

б) твір, який має творчий характер та виражений в об'єктивній формі;              

в) усні та письмові твори; 

г) сертифікат. 

 



ДОДАТОК Б.  

Практична частина до комплексного державного екзамену.  

Кваліфікаційне завдання до комплексного державного екзамену. 

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ТРАКТОРНИХ ТРАНСПОРТНИХ 

АГРЕГАТІВ  В РІЗНИХ УМОВАХ ТРАНСПОРТУВАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВАНТАЖІВ. 
 

Мета роботи ‒ визначити основні показники тягових властивостей тракторів 

та оволодіти методикою розрахунку тягових можливостей тракторів, що 

використовуються на транспортних роботах. 
 

Короткі теоретичні відомості 

Розрахунок здійснюють для кількісної оцінки впливу потужності двигуна, 

вибраної передачі, конструкції ходової частини на тягові властивості трактора 

залежно від агрофону та стану ґрунту, схилу місцевості. 

Відомо, що в багатьох випадках внутрішні господарські перевезення доцільно 

виконувати тракторними транспортними агрегатами. В даному випадку трактор 

використовується як тягач. При роботі в заданих умовах тяговий опір причепа Rприч. 

визначається по формулі: 

Rприч. = (Gприч. + Gвант.) · (f ± i), кН                                (1) 

де Gприч – власна вага причепа, кН; Gвант. – вага вантажу, що знаходиться в при-чепі, 

кН; f – коефіцієнт опору коченню коліс причепа; i – схил місцевості, %. 

Вага вантажу, що знаходиться в причепі визначається по формулі: 

Gвант. = Vприч. · ρвант. · g, кН                                  (2) 

де Vприч. – місткість причепа, м3; ρвант. – щільність вантажу, т/м3; g – прискорення 

вільного падіння, м/с (g = 9,81 м/с). 

Номінальну дотичну силу тяги Pд на ободі ведучого колеса для вибраної 

передачі трактора розраховують по формулі: 

𝑃д =
10 ∙ 𝑁е ∙ 𝑖тр ∙ 𝜂тр

𝑛н ∙ 𝑟к
, кН                                     (3) 

де Pд – дотична сила, що знаходиться на ободі ведучого колеса трактора, ство-

рюється двигуном і визначає тягове зусилля, кН; Nе – номінальна потужність 

двигуна трактора, кВт; iтр – передаточне число трансмісії; ηтр – механічний ККД 

трансмісії: колісних тракторів ηтр = 0,90…0,92; гусеничних з урахуванням втрат на 

тертя в шарнірах гусениць ηтр = 0,86…0,89; nн – номінальна частота обертання 

колінчастого валу двигуна, хв.-1; rк – радіус кочення ведучого колеса (зірочки) 

трактора, м. 

Для колісних тракторів на пневматичних шинах rк (м) розраховують по 

формулі: 

𝑟к = 𝑟о + ℎ𝜆,                                                       (4) 
де rо – радіус посадочного кола сталевого обода колеса, м; h – висота поперечного 

профілю пневматичної шини, м; λ – коефіцієнт усадки пневматичної шини низького 

тиску: на твердому ґрунті рівний 0,70; на стерні – 0,75; на зораному полі – 0,80. 

Для гусеничних тракторів радіус кочення приймають таким, що дорівнює 

радіусу початкового кола ведучого зубчастого колеса (зірочки). 

Номінальну силу зчеплення Рз (кН) ведучого механізму трактора з ґрунтом 

визначають із формули: 



𝑃з = 𝜇н𝐺з,                                                       (5) 
де μн – номінальний коефіцієнт зчеплення ведучого механізму трактора з ґрунтом 

(табл. 1); Gз – вага трактора, що припадає на ведучі колеса, кН. 

Таблиця 1 

 Коефіцієнти зчеплення μ та опору коченню f тракторів за різних умов руху 

 

Умови руху Колісні трактори Гусеничні трактори 

μ f μ f 

Ґрунтова суха дорога 0,6-0,7 0,03-0,05 0,9 0,05-0,07 

Сніжна укатана дорога 0,3 0,03 0,05 0,06-0,07 

Цілина, переліг, тверда дернина, 

дуже ущільнена стерня 

 

0,08-0,09 

 

0,03-0,06 

 

0,1 

 

0,05-0,07 

Стерня нормальної вологості, поле 

з-під кукурудзи і соняшнику 

 

0,7-0,8 

 

0,06-0,08 

 

0,9-1,0 

 

0,07-0,09 

Волога стерня 0,6-0,7 0,08-0,10 0,9 0,08-0,11 

Злежана рілля 0,5-0,6 0,10-0,12 0,7 0,07-0,08 

Свіжозоране поле 0,4-0,5 0,18-0,22 0,8 0,12-0,14 

Підготовлене до сівби поле, чистий 

пар, поле після збирання картоплі 

 

0,5-0,7 

 

0,16-0,20 

 

0,6-0,8 

 

0,10-0,12 

Сухий пісок 0,3 0,15-0,25 0,4-0,5 0,10-0,12 

Глибока грязь 0,1 0,25-0,30 0,3-0,5 0,10-0,25 

Глибокий сніг ‒ 0,25-0,30 ‒ 0,09-0,22 
Примітка: При роботі на пухких ґрунтах коефіцієнт опору коченню для тракторів з 

чотирма ведучими колесами  на 10-15% менший від наведених значень. 

 

За розрахункове приймають таке значення μн, яке забезпечує створення 

рушійної сили при допустимому буксуванні для колісних тракторів до 12 %, а для 

гусеничних – 5 %. 

Для гусеничних та колісних повнопривідних тракторів: 

Gз = Gтр.                                                   (6) 

де Gтр – загальна вага трактора, кН. 

Для колісних тракторів з однією ведучою віссю (4к2): 

𝐺з ≈
2

3
𝐺тр.                                                       (7) 

Рушійну силу Pруш. знаходять порівнянням значень Pд і Pз (на передачах з 

урахуванням умов ґрунту), вона дорівнює меншій з них. 

При Pд < Pз зчеплення достатнє і Pруш. = Pд, а при Pд > Pз зчеплення недостатнє і 

Pруш. = Pз. В першому випадку Pд може бути повністю використана для тягової 

роботи, а в другому – тільки частка її дорівнює Pз. 

Опір коченню трактора розраховують для конкретних умов на горизонтальній 

ділянці шляху: 

𝑃𝑓 = 𝑓𝐺тр, (кН)                                                 (8) 

де  f ‒ коефіцієнт опору перекочування трактора залежно від стану ґрунту. 

Опір руху трактора Pfα (кН) на місцевості з кутом нахилу α визначають: 

Pfα = Gтр cosα · f ± Pα; 

Pα = ± Gтр sinα ≈ ± Gтр · i.                                      (9) 

Знак «+» у формулі (9) береться при русі трактора з гори (спуск), а знак «‒» ‒ 

якщо рух відбувається на гору (підйом). 



На кожній передачі визначають тягове зусилля трактора Pт (кН): 

𝑃т = 𝑃руш − (𝑃𝑓 ± 𝑃𝛼).                                      (10) 

На основі попередніх розрахунків визначають коефіцієнт використання 

гакового зусилля та вибирають оптимальну передачу трактора на якій найбільш 

доцільно виконувати задану транспортну операцію: 

𝜂гак. =
𝑅а

𝑃т
.                                                     (11) 

Для оптимальної передачі ηгак. = 0,85…0,95. 

Робочу швидкість υр (км/год.) на всіх передачах розраховують: 

𝜐р = (
0,377 ∙ 𝑛 ∙ 𝑟к

𝑖тр
) ∙ (1 − 0,01 ∙ 𝛿),                           (12) 

де n – фактична частота обертання колінчатого валу двигуна трактора, хв.-1; δ – 

буксування ведучого механізму трактора, колеса чи гусениці. 

 

Умова задачі 

Визначте час, за який трактор, що працює в якості тягача, подолає відстань від 

пункту А до пункту Е. Дайте обґрунтовані рекомендації механізаторові щодо 

режимів руху на кожній ділянці шляху. Зверніть особливу увагу на рух 

транспортного агрегату похилих ділянках. 

 

Схема маршруту руху транспортного агрегату 

 

 
Порядок виконання роботи 

1. Назвіть клас вантажу, що перевозиться, і вкажіть до якої групи відноситься 

дорога на кожній ділянці маршруту. 

2. Визначте вагу вантажу в причепі транспортного агрегату. 

3. На кожній ділянці дороги визначте опір причепа, який повинен долатись 

тяговим зусиллям трактора. 

4. На кожній ділянці шляху визначте силу зчеплення рушіїв трактора з 

ґрунтом. 

5. На кожній передачі трактора визначте дотичну силу на ведучих колесах при 

номінальній потужності двигуна. 

6. Визначте рушійну силу трактора в усіх варіантах. Результати розрахунків 

занесіть до таблиці 2. 

7. На похилих ділянках визначте силу, що витрачається на подолання підйому. 

8. Розрахуйте тягове (гакове) зусилля трактора на всіх ділянках. 

9. На основі розрахунку тягового зусилля трактора та опору причепу визначте 

оптимальну передачу на якій трактор зможе подолати кожну ділянку. (Якщо на 



деяких ділянках рух агрегата неможливий, то обґрунтуйте використання буксиру. В 

подальших розрахунках прийміть швидкість буксира 5 км/год.) 

10. Визначте на кожній ділянці та оптимальній передачі швидкість руху транс-

портного агрегату. 

11. Визначте час за який транспортний агрегат подолає весь шлях. 

12. Визначте ступінь використання сили зчеплення на кожній ділянці. 

13. Визначте ступінь завантаження конструкції трактора по його класу. 

14. Результати розрахунків занесіть до таблиці 3.  

Таблиця 2 

Результати проміжних розрахунків 
 

Передачі  Значення 

Pд 

Показники  Ділянка  

А-В 

Ділянка  

В-С 

Ділянка 

C-D 

Ділянка  

D-E 

1  Рз 

Pруш. 

    

2  Рз 

Pруш. 

    

3  Рз 

Pруш. 

    

…  Рз 

Pруш. 

    

 

Таблиця 3  

 Результати остаточних розрахунків  
 

Показники  Ділянка  

А-В 

Ділянка  

В-С 

Ділянка 

C-D 

Ділянка  

D-E 

Відстань, км.     

Схил, %     

Опір причепа, кН     

Дотична сила тяги, кН     

Сила зчеплення, кН     

Опір коченню трактора, кН     

Опір на підйомі, кН     

Тягове зусилля трактора, кН     

Оптимальна передача     

Значення коефіцієнта 

використання гакового зусилля 

    

Швидкість руху, км/год.     

Час руху, год.     

 

Відповіді на кожне із поставлених питань повинні бути обґрунтованими, з 

поясненнями та висновками. 

 

 

 

 

 

 



Приклад виконання роботи 

 

Задано: марка трактора – ХТЗ-121; марка напівпричепа – 1ПТС-10; назва 

вантажу, що перевозиться – зерно кукурудзи; відрізок А-В – відстань 7 км, умови 

руху – волога стерня; відрізок В-С – відстань 3 км, схил 4 %, умови руху – цілина; 

відрізок C-D – відстань 2 км, схил 3 %, умови руху – пісок; відрізок D-E – відстань 6 

км, умови руху – ґрунтова дорога. 

Розв’язання. 

1. Зерно кукурудзи, яке має щільність ρвант. = 0,70…0,75 т/м3, відноситься до 

вантажів ІІ-го класу (γс = 0,71…0,90). 

При нормуванні тракторно-транспортних робіт в сільськогосподарському 

виробництві дороги ділять на ІІІ групи:  

І – дороги з поліпшеним покриттям (асфальтобетонні, цементно-бетонні, 

гудровані, брущаті, клінкерні), а також звичайні сухі ґрунтові дороги в хорошому 

стані та вкатані снігові;  

ІІ – розбиті дороги з твердим покриттям (брукові, щебенисті, гравійні) та  

ґрунтові польові (піщані) дороги після дощу, снігові з пухким снігом після відлиг, 

стерня зернових, поле після коренебульбоплодів у суху погоду;  

ІІІ – природні ґрунтові розбиті дороги з глибокою колією, рілля нормаль-ної 

вологості та замерзла, перезволожене поле після коренебульбоплодів, бездоріжжя 

весняне та осіннє, сніговий покрив висотою до 15 см. 

Отже, згідно приведеної вище класифікації, на ділянці А-В дорога відно-

ситься до ІІІ-ї групи, на ділянці В-С – до ІІ-ї, на ділянці C-D – теж до ІІ-ї, на ділянці 

D-E – до І-ї. 

2. Визначимо вагу вантажу в причепі транспортного агрегату згідно формули 

(2): 

Gвант. = Vприч. · ρвант. · g = 18·0,74·9,81 = 130,7 кН 

де Vприч. – місткість причепа (згідно додатку В Vприч. = 18 м3); ρвант. – щільність 

вантажу (приймемо ρвант. = 0,74 т/м3); g = 9,81 м/с. 

3. На кожній ділянці визначимо тяговий опір причепа. При роботі в заданих 

умовах тяговий опір причепа  визначимо по формулі (1): 

Rприч. = (Gприч. + Gвант.) · (f ± i), кН 

де Gприч = 48,0 кН (згідно додатку В); Gвант. = 130,7 кН; f – коефіцієнт опору коченню 

коліс причепа (згідно таблиці 1); i – схил місцевості (згідно варіанту завдання), %. 

На ділянці А-В:      Rприч. = (48,0. + 130,7) · 0,1 = 17,87 кН 

На ділянці В-С:      Rприч. = (48,0. + 130,7) · (0,05 + 0,04) = 16,08 кН 

На ділянці С-D:      Rприч. = (48,0. + 130,7) · (0,2 - 0,03) = 30,38 кН 

На ділянці C-E:      Rприч. = (48,0. + 130,7) · 0,04 = 7,15 кН 

4. Номінальну силу зчеплення ведучого механізму трактора з ґрунтом 

визначимо із формули (5): 

𝑃з = 𝜇н𝐺з,                                                                
де μн – номінальний коефіцієнт зчеплення ведучого механізму трактора з ґрунтом 

(табл. 1); Gз – вага трактора, що припадає на ведучі колеса, кН. 

На ділянці А-В:                          Рз = 0,7 · 69 = 48,3 кН 

На ділянці В-С:                          Рз = 0,09 · 69 = 6,21 кН 

На ділянці С-D:                          Рз = 0,3 · 69 = 20,7 кН 

На ділянці C-E:                          Рз = 0,65 · 69 = 44,85 кН  



В нашому випадку ми маємо колісний повнопривідний трактор з однаковими 

передніми і задніми колесами, то згідно виразу (6): 

Gз = Gтр. = 69 кН. 

5. Для визначення дотичної сили на ведучих колесах трактора при номінальній 

потужності двигуна будемо мати на увазі, що ХТЗ-121 має два режими потужності: І 

режим – експлуатаційна потужність 88 кВт при номінальних обертах nн = 1850 хв.-1; 

ІІ режим – експлуатаційна потужність 107 кВт при тих же номінальних обертах. І 

режим – основний і використовується на основних видах сільськогосподарських 

робіт: оранка, боронування, культивація, транспортні роботи; ІІ режим – 

рекомендується використовувати при роботі з ВВП, коли трактор використовується 

в якості привода сільськогосподарських машин і знарядь. Також трактор має ІV 

діапазони і на кожному з них по 4 передачі. В основному, для транспортних робіт 

використовують ІV діапазон, але ми маємо складний відрізок підйому, тому 

розрахунки дотичної сили проведемо і для ІІІ-го діапазону швидкостей трактора. 

Номінальну дотичну силу тяги на ободі ведучого колеса для вибраної передачі 

трактора розраховують по формулі (3): 

𝑃д =
10 ∙ 𝑁е ∙ 𝑖тр ∙ 𝜂тр

𝑛н ∙ 𝑟к
, кН                                              

де Pд – дотична сила, що знаходиться на ободі ведучого колеса трактора, ство-

рюється двигуном і визначає тягове зусилля, кН; Nе = 88 кВт; iтр – передаточне число 

трансмісії; ηтр – механічний ККД трансмісії: колісних тракторів ηтр = 0,90…0,92; nн = 

1850 хв.-1; rк – радіус кочення ведучого колеса трактора, м. 
𝑟к = 0,483 + 0,395 · 0,75 = 0,78 м.                              

де rо = 0,483 м; h = 0,395 м; λ – коефіцієнт усадки пневматичної шини низького 

тиску приймемо 0,75. 

Для І п ІІІ д: 

𝑃д =
10 ∙ 88 ∙ 72,76 ∙ 0,91

1850 ∙ 0,78
=

58266

1443
= 40,4 кН 

Інші значення знайдемо аналогічно, а результати занесемо в таблицю 4. 

Таблиця 4  

Результати проміжних розрахунків 
 

Передачі  Значення 

Pд 

Показники  Ділянка  

А-В 

Ділянка  

В-С 

Ділянка 

C-D 

Ділянка  

D-E 
1п ІІІд 40,4 Рз 

Pруш. 

48,3 

40,4 

6,21 

6,21 

20,7 

20,7 

44,85 

40,4 

2п ІІІд 35,3 Рз 

Pруш. 

48,3 

35,3 

6,21 20,7 44,85 

35,3 

3п ІІІд 29,9 Рз 

Pруш. 

48,3 

29,9 

6,21 20,7 44,85 

29,9 

4п ІІІд 22,5 Рз 

Pруш. 

48,3 

22,5 

6,21 20,7 44,85 

22,5 

1п ІVд 17,5 Рз 

Pруш. 

48,3 

17,5 

6,21 20,7 44,85 

17,5 

2п ІVд 15,3 Рз 

Pруш. 

48,3 

15,3 

6,21 20,7 44,85 

15,3 

3п ІVд 12,97 Рз 

Pруш. 

48,3 

12,97 

6,21 20,7 44,85 

12,97 

4п ІVд 9,8 Рз 

Pруш. 

48,3 

9,8 

6,21 20,7 44,85 

9,8 



 

Аналізуючи дані таблиці 2 можна констатувати, що на ділянках А-В і D-E 

зчеплення коліс з опорною поверхнею достатнє і дотична сила може бути повністю 

використана для тягової роботи. На ділянках В-С і C-D зчеплення недостатнє і 

дотична сила не може бути повністю використана для тягової роботи, а тільки її 

частка, що дорівнює силі зчеплення. 

6. На горизонтальних ділянках шляху розрахуємо опір коченню трактора, а на 

похилих ділянках визначимо силу, що витрачається на подолання підйому (спуску). 

На горизонтальних ділянках шляху (згідно формули (8)): 

А-В і D-E                            𝑃𝑓 = 𝑓𝐺тр = 0,1 ∙ 69 = 6,9 (кН) 

На похилих ділянках шляху (згідно формули (9)): 

В-С (спуск)          Pfα = Gтр cosα · f ± Pα = 69·cos4·0,05+2,76 = 6,2 кН; 

            Pα = ± Gтр sinα ≈ ± Gтр · i = 69 · 0,04 = 2,76 кН. 

C-D (підйом)     Pfα = Gтр cosα · f ± Pα = 69·cos3·0,04 - 2,07 = 1,375 кН; 

          Pα = ± Gтр sinα ≈ ± Gтр · i = - 69 · 0,03 = - 2,07 кН. 

7. Розрахуємо тягове (гакове) зусилля трактора на всіх ділянках руху і на всіх 

передачах згідно формули (10) 

𝑃т = 𝑃руш − (𝑃𝑓 ± 𝑃𝛼).                                               

На ділянці А-В: 

1п ІІІд                                  𝑃т = 𝑃руш − (𝑃𝑓 ± 𝑃𝛼) = 40,4 – 6,9 = 33,5 кН 

2п ІІІд                                  𝑃т = 35,3 − 6,9 = 28,4 кН 

3п ІІІд                                  𝑃т = 29,9 − 6,9 = 23,0 кН 

4п ІІІд                                  𝑃т = 22,5 − 6,9 = 15,6 кН 

1п ІVд                                  𝑃т = 17,5 − 6,9 = 10,6 кН 

2п ІVд                                  𝑃т = 15,3 − 6,9 = 8,4 кН 

3п ІVд                                  𝑃т = 12,97 − 6,9 = 6,07 кН 

4п ІVд                                  𝑃т = 9,8 − 6,9 = 2,9 кН 

На ділянці В-С: 

𝑃т = 𝑃руш − (𝑃𝑓 ± 𝑃𝛼) = 6,21 – 6,2 = 0,01 кН. 

На ділянці C-D: 

𝑃т = 𝑃руш − (𝑃𝑓 ± 𝑃𝛼) = 20,7 – 1,375 = 19,325 кН. 

На ділянці D-E значення тягового (гакового) зусилля трактора буде 

аналогічним ділянці А-В. 

8. На основі розрахунку тягового зусилля трактора та опору причепу 

визначимо оптимальну передачу на якій трактор зможе подолати кожну ділянку. 

Отримані дані занесемо до таблиці 5. 

𝜂гак. =
𝑅а

𝑃т
.                                                                   

де  Ra – загальний тяговий опір агрегату, що дорівнює: 

    Ra = Rприч. + Rтр. 

де Rтр. – тяговий опір трактора, що дорівнює Рf або Рfα в залежності від ситуації на 

шляху слідування. 

На ділянці А-В: 

Ra = 17,87 + 6,9 = 24,77 кН. 

Відповідно рух агрегату можливий на 1 і 2-й передачах ІІІ-го діапазону з 

відповідними коефіцієнтами використання гакового зусилля: 



𝜂гак. =
𝑅а

𝑃т
=

24,77

33,5
= 0,74 і 𝜂гак. =

24,77

28,4
= 0,87. 

На ділянці В-С: 

Ra = 16,08 + 6,2 = 22,28 кН. 

𝜂гак. =
22,28

0,01
= 2228. 

Можна рухатись на будь-якій передачі зі справними гальмами. 

На ділянці C-D: 

Ra = 30,38 + 1,375 = 31,755 кН. 

𝜂гак. =
31,755

19,325
= 1,64 

Розрахунки показують, що в даних умовах рух агрегата неможливий. 

Необхідний  тягач-буксир. 

На ділянці D-E: 

Ra = 7,15 + 6,9 = 14,05 кН. 

Відповідно рух агрегату можливий на всіх 4-х передачах ІІІ-го діапазону з 

відповідними коефіцієнтами використання гакового зусилля: 

𝜂гак.
1 =

𝑅а

𝑃т
=

14,05

33,5
= 0,42, 𝜂гак.

2 =
14,05

28,4
= 0,495 

 

𝜂гак.
3 =

𝑅а

𝑃т
=

14,05

23,0
= 0,61 і 𝜂гак.

4 =
14,05

15,6
= 0,9. 

9. Швидкість руху транспортного агрегату на оптимальній швидкості 

знайдемо із виразу (12): 

𝜐р = (
0,377 ∙ 𝑛 ∙ 𝑟к

𝑖тр
) ∙ (1 − 0,01 ∙ 𝛿),                                   

де n = 1850 хв.-1; δ = 12 %.   

Ділянка А-В, оптимальна передача 2п ІІІд: 

𝜐р = (
0,377 ∙ 1850 ∙ 0,78

63,61
) ∙ (1 − 0,01 ∙ 12) ≈ 8 км/год. 

Ділянка D-E, оптимальна передача 4п ІІІд: 

𝜐р = (
0,377 ∙ 1850 ∙ 0,78

40,58
) ∙ (1 − 0,01 ∙ 12) ≈ 12 км/год. 

10. Визначимо час за який транспортний агрегат подолає весь шлях: 

𝑇 =
𝑙діл.

𝜐р
, год. 

Ділянку А-В: Т = 7 / 8 = 0,875 год. ≈ 53 хв.  

Ділянку В-С: Т = 3 / 8 = 0,375 год. ≈ 23 хв. 

Ділянку C-D: Т = 2 / 5 = 0,4 год. = 24 хв. з допомогою буксира-тягача. 

Ділянку D-E: Т = 6 / 12 = 0,5 год. = 30 хв. 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 5  

Результати остаточних розрахунків 
 

Показники  Ділянка  

А-В 

Ділянка  

В-С 

Ділянка 

C-D 

Ділянка  

D-E 

Відстань, км. 7 3 2 6 

Схил, % - 4 3 - 

Опір причепа, кН 17,87 16,08 30,38 7,15 

Дотична сила тяги, кН 35,3 6,21 20,7 22,5 

Сила зчеплення, кН 48,3 6,21 20,7 44,85 

Опір коченню трактора, кН 6,9 6,2 1,375 6,9 

Опір на підйомі (спуску), кН - 2,76 - 2,07 - 

Тягове зусилля трактора, кН 28,4 0,01 19,325 15,6 

Оптимальна передача 2п ІІІд 2п ІІІд - 4п ІІІд 

Значення коефіцієнта використання 

гакового зусилля 

 

0,87 

 

0,87 

 

- 

 

0,9 

Швидкість руху, км/год. 8 8 5 12 

Час руху, год. 0,875 0,375 0,4 0,5 
 

Заповнивши таблицю 5 зробіть відповідні висновки щодо режиму руху та 

швидкостей транспортного агрегату. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Довідникові дані до виконання завдання 

Об'ємна  маса  сільськогосподарської  продукції,  добрив та інших 

вантажів 

 

Вантаж Об'ємна 

маса, т/м3 

Вантаж Об'ємна  

маса, т/м1 

Пшениця 0,65—0,85 Трава:  
Жито 0,65—0,79 свіжоскошена 0,30—0,40 
Овес 0,40—0,55 сіно у валках 0,08—0,12 

Просо 0,80—0,90 сіно пресоване 0,15—0,32 
Горох 0,70—0,88 борошно 0,18—0,20 

Гречка 0,65—0,70 Солома:  

Ячмінь 0,50—0,75 неподрібнена 0,03—0,04 

Льон, конопля 0,50—0,70 подрібнена 0,05—0,12 
Соняшник 0,40—0,50 пресована 0,12—0,22 

Кукурудза:   з копиць 0,015—

0,025 зерно 0,70—0,75 із скирт 0,05—0,08 
качани 0,50—0,60 Органічні добрива:  

подрібнена   

листо- 

 гній свіжий 0,40—0,50 
стеблова маса (на-  напіврозкладений 0,70—0,80 

сипна) 0,10—0,30 дуже розкладений 0,90—1,00 

Рицина: насіння 0,26 гноївка    (гнойова рідина) 0,90—1,00 
листостеблова 

маса 

0,12 торф низовий 0,27—0,88 

Картопля: бульби 0,63—0,75 торф верховий 0,30—0,90 

бадилля 0,13—0,14 Торфомінеральні   добрива 0,54 

Цукрові буряки:  Мінеральні добрива 0,66—1,40 

коренеплоди 0,57—0,70 Комбікорм 0,49—0,77 

гичка 0,30—0,40 Глина,     земля,     пісок,  
Буряки столові 0,58—0,61 гравій 1,50—1,90 

Капуста 0,30—0,40 Цемент 1,20—1,40 

Морква 0,46—0,60 Цегла 1,60—1,90 

Помідори 0,55—0,65 Каміння (булижник) 1,70—2,20 
Силосна маса 0,25—0,75   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Короткі технічні характеристики тракторних  

причепів та напівпричепів 
 

Марка (модель) 

причепа 

Агрегатується 

з трактором 

Вантажопідйом- 

ність (qн.пр), т 

Вага 

причепа 

(Gпр.х), кН 

Місткість  

платформи (VКП), 

м3  

одновісні 

1-ПТС-2Н  

(напівпричіп) 

Т-25А,Т-40М, 

Т-40АМ 

2.0 7,351 2.01; 4,42 

1-ПТС-2 (мод. 

ГКБ-95011) 

(напівпричіп) 

З тракторами 

класів 0,6; 0,9 

 і 1,4 

 

2.0 

 

8,551 

 

2,51; 5.02 

1-ПТС-4 

(напівпричіп) 

МТЗ-80/82 та їх 

модифікацій 

4.0 17.01 5.01; 11.02 

двовісні 

2-ПТС-4М-785А З тракторами 

класів 0,9 і 1,4 

4.0 15,31 3,081; 6,13; 9,84 

2-ПТС-4-887А МТЗ-80/82 4.0 17,551 5.01; 11.02 

2-ПТС-4-887Б МТЗ-80/82 4.0 18,81 5.01; 11.02 

2-ПТС-4-793А З колісними 

тракторами 

класів 0,9 і 1,4 

 

4.01; 3,772 

 

18.01; 21,72 

 

5.01; 162 

ПСЕ-12,5 теж 4.0 21.01 5.01; 12,55 

ПСЕ-Ф-12,5 теж 4.2 22.0 5.01; 12,56 

2-ПТС-6-8526 

(мод. ГКБ-8526) 

З колісними 

тракторами 

класів 0,9; 2 і 3 

 

6.01; 5,852 

 

29,51 

 

6,41; 12,82 

1-ПТС-9 (мод. 

ММЗ-771Б) 

(напівначіпний) 

Т-150К; К-700; 

К-700А; К-701 

та їх модифік. 

 

9.0 

 

48,51 

 

9.01; 13.07; 18.08 

тривісні 

1-ПТС-10 (мод. 
ОЗТП-9554) 

(напівпричіп) 

Т-150К; К-701 

та їх 

модифікацій 

 

10.0 

 

48.01 

 

12.07; 18.08 

3-ПТС-12Б 
(мод. 

ММЗ-768Б) 

К-700; К-700А; 

К-701  

12.0 63,41 12.01; 17.07; 24.08 

3-ПТС-13 (мод. 
ОЗТП-8572) 

Т-150К; К-701 

та їх модифік. 

13.01; 12,752 62.01; 64,52 17.01; 26.02 

3-ПТС-14,5 (мод. 
ОЗТП-8573) 

(напівпричіпний

) 

Т-150К; К-701 

та їх 

модифікацій 

 

14,5 

 

66.01 

 

17.01; 26.02 

 
Примітки: 1 з основними бортами. 

                   2 з надставними бортами. 

                   3 з надставними суцільними бортами. 

                   4 з надставними решітчастими бортами. 

                   5 з надставними сітчастими бортами. 

                   6 з надставними бортами для перевезення подрібненого силосу (сінажу). 

                   7 з низькими надставними бортами. 

                     8 з високими надставними бортами. 



 

Соларьов Олександр Олексійович 

Гецович Євгеній Мойсейович 

Довжик Михайло Якович, 

Семірненко Юрій Іванович, 

Волошко Тарас Павлович,  

Мікуліна Марина Олександрівна 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  

ТА МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ ДО ПІДГОТОВКИ ТА 

ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ 

 

ОК 15 -КВАЛІФІКАЦІЙНА (ФАХОВА) АТЕСТАЦІЯ 

 

 

для студентів за освітньо-професійною програмою «Транспортні 

технології (на автомобільному транспорті)» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти спеціальності 275 Транспортні технології (за видами) 

спеціалізації 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному 

транспорті)» денної форми навчання 

 

 

 

 

Суми, РВВ, Сумський національний аграрний університет, вул. Кірова 160. 
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