ВСТУП
До вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
«Молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.07010102 «Організація
перевезень і управління на автомобільному транспорті» допускаються
вступники, що мають наступні робітничі професії:
Слюсар з ремонту автомобілів;
Слюсар з ремонту рухомого складу;
Водій автотранспортних засобів;
Оператор служби руху;
Оператор
диспетчерської
руху
навантажувальнорозвантажувальних робіт на автомобільному транспорті.
У відповідності до вимог, які висуваються до випускників даної
спеціальності, повинні мати всебічні та глибокі знання в сфері технічної
експлуатації транспортних засобів, будови і ремонту автомобілів, правил і
безпеки дорожнього руху тобто продемонструвати знання з основних
фахових дисциплін, які у змісті програми виділені в окремі розділи:
1. Технічна експлуатації транспортних засобів
2. Будова і ремонт автомобілів
3. Правила і безпека дорожнього руху
Випробування проводяться з використанням тестових питань.
Кожному вступнику видається індивідуальна комбінація тестових питань по
фахових дисциплінах.
Кваліфікований робітник відповідно до освітньо-кваліфікаційної
характеристики:
Повинен знати:
Законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух;
правила дорожнього руху; правила перевезення вантажів (в т.ч. небезпечних,
негабаритних), порядок і умови перевезення пасажирів і багажу;
призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових
одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів категорії В або С та
правила їх технічної експлуатації; будову, правила експлуатації і технічного
обслуговування причепів; основи керування автотранспортними засобами;
можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи їх запобігання;
причини виникнення несправностей, способи їх виявлення та усунення;
характер впливу кліматичних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на
безпеку руху; порядок проведення технічного обслуговування; правила
безпечного ведення робіт, пожежної безпеки та санітарії під час технічного
обслуговування автотранспортного засобу та під час роботи на лінії;
особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, оливи,

мастила,
електроліт,
антифриз
та
інше);
правила
зберігання
автотранспортних засобів на відкритій стоянці і в гаражі; правила надання
першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод; правові
основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правил
експлуатації транспортного засобу.
Повинен уміти:
Виконувати вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень
вантажів, пасажирів та багажу. Забезпечує належний технічний стан
автотранспортного засобу. Перевіряє технічний стан автотранспортного
засобу перед виїздом на лінію та після повернення з рейсу. Забезпечує
справність обладнання відповідно до вимог стандартів, що стосуються
безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища. Виконує
роботи з щоденного технічного обслуговування автотранспортного засобу.
Контролює правильність завантаження, розміщення та кріплення вантажів у
кузові автотранспортного засобу малої вантажопідйомності, а також порядок
розміщення пасажирів. Усуває технічні несправності, які виникають під час
роботи автотранспортного засобу. Виконує регулювальні роботи. Заправляє
автомобільні транспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними
матеріалами. Надає першу допомогу потерпілим під час дорожньотранспортних пригод. Оформляє дорожню документацію.

ЗМІСТ ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ
В РОЗРІЗІ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
1. Правила і безпека дорожнього руху
Тема 1. Загальні положення. Основні поняття та терміни. Обов'язки
та права учасників дорожнього руху
Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху.
Терміни та визначення, що містять Правила дорожнього руху. Обов'язки
і права водіїв механічних транспортних засобів перед виїздом на лінію та в
дорозі. Документи, які водій механічного транспортного засобу повинен
мати при собі та пред’являти за вимогою на перевірку працівникам ДАІ.
Обставини, при яких забороняється керувати іншим особам керування
транспортним засобом. Обов'язки водіїв, причетних до дорожньотранспортних пригод.
Права і обов'язки водіїв транспортних засобів, що рухаються з
увімкнутими проблисковими маячками і (або) спеціальним звуковим
сигналом, виконуючи невідкладне службове завдання. Обов'язки інших
водіїв щодо забезпечення безпеки руху спеціальних транспортних засобів.
Обов'язки та права пішоходів і пасажирів щодо забезпечення безпеки
руху і особистого життя. Правила поведінки для пішоходів і пасажирів.
Віковий ценз і вимоги до водіїв велосипедів, мопедів, гужового
транспорту та погоничів тварин. Технічний стан і обладнання вказаних
транспортних засобів. Правила користування велосипедною доріжкою.
Випадки, коли рух указаних транспортних засобів і прогін тварин
забороняється. Небезпечні наслідки порушення вимог до руху велосипеда,
мопедів, гужового транспорту і прогону тварин.
Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині.
Тема 2. Дорожні знаки
Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього
руху, їх класифікація. Вимоги стандартів щодо установлення знаків. Вимоги
до встановлення дорожніх знаків. Дублюючі, сезонні та тимчасові знаки.
Попереджувальні знаки. Призначення. Загальна ознака попередження.
Правила встановлення знаків. Назва та призначення кожного знака. Дії водія,
які наближаються до небезпечної ділянки дороги, позначеної відповідним
попереджувальним знаком. Таблички, що застосовуються чи можуть
застосовуватися із попереджувальними знаками.

Знаки пріоритету. Призначення, назва кожного знака, місце
встановлення, зона дії. Таблички, що застосовуються або можуть
застосовуватися зі знаками пріоритету. Дії водіїв відповідно до вимог знаків
пріоритету. Наслідки порушення вимог, уведених установленим знаком.
Заборонні знаки. Призначення. Загальна ознака заборони. Назва,
призначення, місце встановлення кожного знака. Дії водіїв відповідно до
вимог заборонних знаків. Наслідки порушення вимог, уведених
установленим знаком.
Виключення. Зона дії заборонних знаків.
Наказові знаки. Призначення. Загальна ознака наказових знаків. Назва,
призначення та місце встановлення кожного знака. Дії водіїв відповідно до
вимог наказових знаків. Наслідки порушення вимог, уведених установленим
знаком. Виключення.
Інформаційно-вказівні знаки. Призначення. Загальні ознаки
інформаційно-вказівних знаків. Назва кожного знака, місце встановлення. Дії
водіїв згідно з вимогами кожного знака, який вводить відповідні режими та
порядок руху.
Знаки сервісу. Призначення. Назва, місце встановлення кожного знака
(таблички). Таблички, що застосовуються з дорожніми знаками.
Тема 3. Дорожня розмітка і дорожнє обладнання
Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації
дорожнього руху. Класифікація розмітки.
Горизонтальна розмітка. Призначення горизонтальної розмітки. Колір
і умови застосування кожного виду розмітки. Написи та інші позначення на
проїзній частині. Дії водіїв відповідно до вимог горизонтальної розмітки.
Вертикальна розмітка. Призначення вертикальної розмітки. Колір і
умови застосування кожного виду розмітки. Дії водіїв відповідно до вимог
розмітки.
Дорожнє обладнання. Огородження. Світлове сигнальне обладнання.
Попереджувальні світлові прилади та інше обладнання.
Тема 4. Регулювання дорожнього руху за допомогою сигналів
світлофорів та регулювальника
Засоби регулювання дорожнього руху. Значення сигналів світлофора.
Обов'язок учасників руху діяти відповідно до сигналів світлофорів.
Типи світлофорів, їх призначення. Світлофори, що мають сигнали біломісячного кольору. Реверсивні світлофори. Світлофори, що регулюють рух
пішоходів. Регулювання руху трамваїв, а також інших маршрутних

транспортних засобів, котрі рухаються по відокремленій смузі. Організація
дорожнього руху за допомогою світлофорів.
Регулювання руху за допомогою сигналів регулювальника. Значення
сигналів регулювальника для учасників дорожнього руху. Обов'язки
учасників руху діяти відповідно сигналів регулювальника.
Тема 5. Порядок руху, зупинки та стоянки транспортних засобів
Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подачі
сигналів світловими покажчиками або рукою. Випадки, під час яких
дозволяється подавання звукових сигналів і сигналів світлом фар.
Використання попереджувальних сигналів під час обгону. Включення
ближнього світла фар у денний час. Позначення транспортного засобу
ближнім світлом фар або протитуманними фарами. Випадки, коли
увімкнення аварійної світлової сигналізації обов'язкове. Небезпечні наслідки
порушення правил подавання попереджувальних сигналів.
Обов'язки водіїв перед початком руху, перестроюванням та іншими
змінами напрямку руху. Порядок виконання поворотів і розворотів на
перехресті. Поворот ліворуч на розворот поза перехрестям. Правила
використання смуг гальмування та розгону. Випадки, в яких забороняється
розворот. Обов'язки водіїв у випадках, коли траєкторія руху транспортних
засобів перетинається, а черговість руху не установлена. Порядок руху
заднім ходом.
Небезпечні наслідки порушення правил початку руху і зміни напрямку.
Визначення кількості смуг для руху нерейкових транспортних засобів.
Вимоги до розташування транспортних засобів на проїзній частині залежно
від кількості смуг для руху, виду транспортного засобу, швидкості руху.
Випадки, коли дозволяється рух трамвайними коліями. Повороти на дорогах
і рух на дорогах з реверсивним рухом. Рух тротуарами і пішохідними
доріжками. Небезпечні наслідки порушення правил розташування
транспортних засобів на проїзній частині.
Фактори і обставини, залежно від яких водій вирішує, з якою швидкістю
має рухатись транспортний засіб, забезпечуючи безпеку руху. Обмеження
швидкості руху і умови її збільшення на окремих ділянках: у населених
пунктах, поза населеними пунктами у житлових зонах і пішохідних зонах, на
автомагістралях і дорогах для автомобілів. Обмеження максимальної
швидкості руху: автобусів, за винятком мікроавтобусів, легкових автомобілів
і мотоциклів; транспортних засобів, якими керують водії зі стажем до 2
років; вантажних автомобілів, що перевозять людей у кузові; під час

буксирування механічних транспортних засобів і причепів вантажними
автомобілями і тракторами.
Розпізнавальні знаки обмеження швидкості руху. Умови, під час яких
швидкість руху транспортних засобів на окремих ділянках може бути
збільшена. Обмеження швидкості руху. Безпечна дистанція та інтервал між
транспортними засобами, що рухаються. Вимоги до водіїв тихохідних та
великовантажних транспортних засобів. Вимоги до водіїв у разі виникнення
перешкоди або небезпеки для руху. Небезпечні наслідки перевищення
швидкості руху та недотримання безпечної дистанції й інтервалу.
Обгін і зустрічний роз'їзд. Обов'язки водія перед початком обгону. Дії
водія під час обгону. Умови, під час виконання яких дозволяється обгін.
Порядок обгону. Місця, де обгін забороняється. Зустрічний роз'їзд, правила
виконання. Зустрічний роз'їзд на вузьких ділянках дороги. Небезпечні
наслідки порушення правил зустрічного роз'їзду і обгону.
Вимоги до водіїв, транспортні засоби яких рухаються з малою
швидкістю, а обгін їх неможливий.
Зупинка і стоянка.
Загальні правила виконання зупинки і стоянки у населених пунктах і
поза населеними пунктами та їх способи. Порядок зупинки та стоянки.
Умови, під час яких водій може залишити транспортний засіб на зупинці і
стоянці. Стоянка біля тротуару і на тротуарах. Способи постановки
транспортного засобу на стоянку. Довготривала стоянка поза населеним
пунктом. Місця, де заборонені зупинка та стоянка. Місця, де заборонена
стоянка. Вимушена стоянка і вимоги до водія під час вимушеної зупинки і
стоянки.
Небезпечні наслідки порушення правил зупинки і стоянки.
Тема 6. Проїзд перехресть
Загальні правила руху на перехресті і переходу проїзної частини
пішоходами. Перевага трамваю. Випадки, коли забороняється виїжджати на
перехрестя.
Порядок і черговість руху на регульованих перехрестях. Перевага
трамваю.
Правила
проїзду
перехресть,
створених
рівнозначними
і
нерівнозначними дорогами. Черговість проїзду, якщо головна дорога змінює
напрямок на перехресті. Випадки проїзду перехресть, коли водій не може
визначити головну дорогу, а знаків пріоритету немає.

Тема 7. Проїзд пішохідних переходів, зупинок транспортних засобів
загального користування та залізничних переїздів
Проїзд пішохідних переходів. Зупинки маршрутних транспортних
засобів. Види пішохідних переходів і зупинок маршрутного транспорту.
Порядок руху через пішохідні переходи і повз зупинки маршрутних
транспортних засобів. Переваги маршрутних транспортних засобів. Вимоги
до дій водія, який наближається до транспортного засобу з розпізнавальним
знаком «ДІТИ», що зупинився з увімкнутою аварійною сигналізацією.
Небезпечні наслідки порушення правил руху через пішохідні переходи і
повз зупинки маршрутних транспортних засобів.
Різновиди залізничних переїздів. Вимоги правил безпеки і порядок руху
транспортних засобів через залізничний переїзд. Правила зупинки перед
залізничним переїздом. Випадки, коли забороняється рухатись через
залізничний переїзд. Визначення кількості смуг для руху через залізничний
переїзд.
Дії водія під час вимушеної зупинки на переїзді. Порядок руху через
залізничний переїзд сільськогосподарських, дорожніх, будівельних та інших
машин і механізмів. Небезпечні наслідки порушення правил руху через
залізничний переїзд.
Тема 8. Особливі умови руху
Рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів. Автомагістралі і
дороги для автомобілів, їх основні ознаки. Транспортні розв'язки на
автомагістралях і дорогах для автомобілів. Вимоги правил дорожнього руху
щодо руху на автомагістралях і дорогах для автомобілів. Заборони, які діють
на автомагістралях. Обов'язки водія під час вимушеної зупинки на проїзній
частині автомагістралі або на узбіччі.
Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні.
Особливості вимог правил до водіїв під час користування дорогами в
житловій зоні.
Пріоритет транспортних засобів загального користування. Перетин
трамвайних шляхів поза перехрестям. Правила поведінки водія під час
початку руху транспорту загального користування від зупинки.
Рух гірськими дорогами і крутими спусками. Вимоги правил щодо руху
на гірських дорогах і крутих спусках.
Небезпечні наслідки порушення вимог правил руху у житловій зоні по
автомагістралях і дорогах для автомобілів, гірськими дорогами і крутими
спусками.

Користування зовнішніми світловими приладами. Особливості руху
транспортних засобів у темну пору доби або в інших умовах недостатньої
видимості, а також у тунелях.
Правила користування ближнім і дальнім світлом фар, габаритними і
стоянковими вогнями. Дії водія при осліпленні. Дії водія під час вимушеної
зупинки і стоянки на неосвітлених ділянках доріг. У темну пору доби і в
умовах недостатньої видимості. Правила користування протитуманними
фарами і ліхтарями, фарою-прожектором і фарою-шукачем, розпізнавальним
знаком автопоїзда.
Небезпечні наслідки порушення правил користування зовнішніми
світловими приладами.
Загальні вимоги до організації руху транспортних засобів у колоні.
Позначення транспортних засобів, що рухаються у колоні. Розташування
транспортних засобів колони на проїзній частині. Швидкість руху колони.
Вимоги до водіїв транспортних засобів колони та іншого транспорту.
Правила руху колони у темну пору доби та в умовах недостатньої
видимості.
Способи буксирування транспортних засобів. Умови і порядок
буксирування механічних транспортних засобів на гнучкому і жорстокому
зчепленні та методом часткового навантаження. Випадки, коли буксирування
забороняється. Перевезення людей під час буксирування транспортних
засобів.
Навчальна їзда. Умови, під час яких дозволяється навчальна їзда.
Початкове навчання керуванню транспортними засобами. Вимоги до учня,
інструктора або особи, яка навчає керуванню транспортними засобами.
Обладнання механічного транспортного засобу, на якому проводяться
навчання. Навчальна їзда на дорогах. Небезпечні наслідки порушення вимог
правил буксирування і навчальної їзди.

Тема 9. Перевезення людей та вантажів
Перевезення людей на легкових транспортних засобах. Обов'язки водія
перед початком руху. Швидкість руху під час перевезення людей. Випадки,
коли перевезення людей забороняється. Додаткові правила до перевезення
дітей.
Правила навантаження, розміщення та закріплення вантажу на
легковому транспортному засобі. Умови перевезення вантажу. Випадки, які

вимагають погодження з ДАІ щодо перевезення вантажів. Позначення
вантажу, що перевозиться. Обладнання транспортних засобів.
Правила перевезення вантажу за допомогою причепа.
Тема 10. Вимоги до технічного стану та обладнання транспортних
засобів
Вимоги щодо технічного стану за Правилами дорожнього руху. Умови,
під час яких експлуатація транспортних засобів забороняється. Вимоги до
технічного стану гальмової системи, рульового керування, зовнішніх
світлових приладів, коліс і шин, двигуна, інших елементів конструкції
транспортних засобів.
Правила, що визначають наслідки порушення вимог до технічного
стану.
Місце знаходження у транспортних засобах медичної аптечки,
вогнегасника, знака аварійної зупинки.
Несправності, при яких водій повинен вжити заходів щодо їх усунення, а
якщо це зробити неможливо — рухатися до місця стоянки або ремонту.
Несправності, при яких подальший рух транспортних засобів заборонено.
Небезпечні наслідки порушення вимог до технічного стану та
обладнання транспортних засобів.
Номерні та розпізнавальні знаки. Попереджувальні засоби,
позначення
Номерні знаки і написи, які є обов'язковими для механічних
транспортних засобів.
Вимоги до стану номерних і розпізнавальних знаків транспортних
засобів

2. Основи безпеки дорожнього руху
Тема 1. Основи безпечного керування автомобілем.
Органи керування автомобілем та користування ними
Робоче місце водія. Основні органи керування, їх розміщення.
Правильна посадка водія в автомобілі, регулювання сидіння, ременів
безпеки, дзеркал заднього виду. Положення рук на рульовому колесі і ніг на
педалях.
Запуск, прогрівання і зупинка двигуна. Огляд і оцінка дорожніх
обставин перед початком руху. Користування попереджувальними
сигналами.
Послідовність дій органами керування на початку руху, при збільшенні
швидкості, гальмуванні. Переключення передач у висхідному і низхідному
порядку і включення заднього ходу.
Прийоми керування рульовим колесом під час зміни напрямку руху
двома руками, по черзі правою і лівою з перехопленням. Техніка керування
однією рукою. Аналіз типових помилок водія під час зміни напрямку руху.
Прийоми керування гальмовою системою. Службове й екстрене гальмування.
Способи гальмування: повільне, різке, переривисте, ступінчасте.
Водіння автомобіля в прямому напрямку, його розміщення на проїзній
частині. Зупинка на узбіччі дороги, біля стоп-лінії, дорожнього знака.
Розворот.
Тема 2. Керування автомобілем в обмежених проїздах
Поняття про динамічні габарити автомобіля. Початок руху з місця,
зупинка і стоянка. Повороти праворуч, ліворуч і розвороти в обмежених
проїздах. Рух через габаритні ворота, розвороти з використанням заднього
ходу, рух заднім ходом, маневрування під час виконання зупинки і стоянки.
Дії водія під час відпрацювання техніки подолання косогору, пагорба,
установлення автомобіля на естакаду; залізничну платформу.
Виконання правил під час проїзду регульованого і нерегульованого
залізничного переїзду.
Тема 3. Керування автомобілем у транспортному потоці.
Розміщення автомобіля на проїзній частині: визначення кількості смуг
руху, вибір смуги руху, особливості руху автомобіля по різним смугам. Вибір
і витримування безпечної швидкості руху. Рух за автомобілем-лідером. Вибір

безпечної дистанції та інтервалу між транспортними засобами. Вибір
швидкості руху у потоці.
Керування транспортними засобами у місцях зупинок маршрутних
транспортних засобів (автобусів, тролейбусів, трамваїв), при зустрічному
роз'їзді, випередженні та обгоні.
Особливості проїзду через мости, естакади, шляхопроводи, транспортні
розв'язки і під ними, в тунелях, через залізничні переїзди (регульовані і
нерегульовані).
Оцінка і прогнозування дорожньо-транспортних ситуацій. Аналіз
типових дорожньо-транспортних пригод.
Тема 4. Керування автомобілем на перехрестях та пішохідних
переходах.
Проїзд перехресть.
Послідовність огляду доріг під час наближення до перехресть
(включаючи і засоби регулювання руху). Керування транспортними засобами
під час руху через регульовані перехрестя. Зона найбільшої безпеки. Вибір
оптимальної траєкторії і швидкості під час проїзду перехресть у прямому
напрямку і з поворотом.
Проїзд пішохідних переходів.
Послідовність огляду доріг під час наближення до пішохідних
переходів. Керування транспортними засобами під час руху через пішохідні
переходи, повз місця великого скупчення пішоходів.
Особливості поведінки дітей, їх нездатність до правильної оцінки
дорожніх ситуацій, раптовість прийняття нелогічних рішень. Керування
транспортними засобами в місцях можливого виходу на дорогу дітей (школи,
дитячі майданчики, тощо).
Тема 5. Керування автомобілем за складних дорожніх умов.
Керування автомобілем в умовах бездоріжжя, на польових, лісових,
колійних дорогах. Рух через канави, водні перешкоди. Керування
автомобілем на дорогах із зниженим коефіцієнтом зчеплення на початку
руху, на поворотах, під час гальмування, виїзду на мокре чи засніжене
узбіччя. Занесення. Причини, за яких виникають занесення. Дії водія під час
заносу автомобіля.
Дії водія під час відмови робочого гальма, розриву шин під час руху
автомобіля, відриву поздовжньої або поперечної рульових тяг привода

рульового керування, відрив колеса від гальмового барабана, під час відмови
гідропідсилювача руля.
Дії водія під час загорання автомобіля, звалювання автомобіля у воду,
улучення блискавки в автомобіль.
Вибір передачі під час руху на крутих підйомах і спусках без
переключення передач на важкопрохідних ділянках доріг.
Дії водія під час виведення автомобіля, що забуксував, використовуючи
підручний матеріал, протибуксувальні засоби, самовитягач.
Тема 6. Керування автомобілем за особливих умов
Буксирування механічних транспортних засобів.
Водіння автомобіля в умовах бездоріжжя і гірськими дорогами. Рух
дорогами різного виду. Правила і прийоми подолання різноманітних
перешкод.
Рух в автомобільній колоні.
Тема 7. Керування автомобілем у темну пору доби і в умовах
недостатньої видимості.
Причини, що викликають труднощі під час керування автомобілем у
темну пору доби і в умовах недостатньої видимості.
Керування автомобілем під час руху на міських і заміських дорогах у
темну пору доби та в умовах недостатньої видимості, користування
світловими приладами. Керування автомобілем під час туману, снігопаду,
рушання після навмисної і вимушеної зупинок або стоянок. Дія водія під час
осліплення. Запобігання осліпленню.
Особливості керування вантажного автомобіля з автопричепом
дозволеною максимальною масою до 750 кг.
Залежність розподілу вантажу для керованості автомобіля. Керованість
автомобіля з автопричепом. Причина занесення автомобіля з автопричепом і
виведення його із занесення.
Прохідність автомобіля з автопричепом. Вплив вантажу на положення
центрувати автомобіля і його стійкість. Вибір раціональних прийомів
керування автомобіля з автопричепом (повільне рушання з місця, енергійний
розгін, включення передачі, використання накату) залежно від конкретних
дорожніх умов (підйоми, спуски, повороти, під'їзд до перехресть,
залізничних переїздів тощо).

3. Будова і ремонт автомобілів
Тема 1. Вступ. Загальна будова вантажного автомобіля.
Загальна будова вантажних автомобілів. Склад і призначення основних
його груп і механізмів, класифікація автомобілів та причепів.
Тема 2. Двигун та газобалонні установки
Загальна будова, основні механізми і системи двигуна. Будова
газобалонних установок та їх ТО.
Тема 3. Електрообладнання
Джерела електричної енергії в автомобілі. Їх призначення, загальна
будова. Основні несправності, та методи їх усунення. Обслуговування
акумуляторної батареї. Система пуску двигуна. Контрольно-вимірювальні
прилади, освітлення та сигналізація. ТО приладів електрообладнання.
Тема 4. Трансмісія
Призначення, схема та загальна будова трансмісії, карданні передачі та
ведучі мости, основні несправності трансмісії та методи їх усунення.
Технічне обслуговування трансмісії.
Тема 5. Підвіска, механізми керування
Залежна і незалежна підвіски, загальна будова та принцип дії.
Пневматичні шини, маркування шин. Порядок монтажу та демонтажу шин.
Будова та принцип дії рульового керування. Типи гальмових систем, їх будова
і принцип дії, регулювання, технічне обслуговування.
Тема 6. Додаткове обладнання вантажного автомобіля
Оснащення робочого місця водія та салону легкового автомобіля.
Основні несправності додаткового обладнання та методи їх усунення.
Автопричепами максимальною масою до 750кг, їх класифікація, будова та
характеристика, що експлуатується з легковими автомобілями.
Основи технічного обслуговування автопричепів. Перевезення вантажів
за допомогою автопричепа. Правила безпеки під час перевезення багажу.
Тема 7. Експлуатація автомобілів
Види автомобільних підприємств. Класифікація автомобілів. Перевірка
технічного стану автомобілів та його укомплектованості. Документація водія.

Класифікація вантажів і багажу. Порядок завантаження автомобілів,
кріплення вантажів. Норми витрат полива, мастильних матеріалів,
експлуатаційних рідин.
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