


ВСТУП 

 

Програма вступних випробувань складена відповідно до освітньої 

програми підготовки __________бакалаврів____________________________ 
(освітній ступінь) 

_____на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»_____ 

спеціальності _133_«Галузеве машинобудування»_______________________ 

 

1. МЕТА І ЗАДАЧІ ВИПРОБУВАННЯ 

 

1.1. Метою вступних випробувань є перевірка і оцінка знань абітурієнтів 

з професійно-орієнтованих дисциплін нормативної частини навчання за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. 

1.2. Основними задачами вступних випробувань є: 

- виявити якість знань абітурієнтів; 

- виявити теоретичну та практичну підготовку абітурієнтів до рішення 

професійних завдань, що відповідають кваліфікації молодшого спеціаліста; 

- сформувати вступний рейтинг для зарахування на навчання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодшого бакалавра. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні: 

знати 

- призначення, основні поняття деталей машин, кінематичних схем 

механічних передач, призначення осей, валів, муфт та їх складових частин; 

- призначення, основні поняття машинобудівного виробництва, технології 

забезпечення якості виробів, правила технологічних баз,основні принципи 

проектування технологічних процесів; 

- призначення, основні поняття ливарного виробництва чорних і 

кольорових металів, технології обробки матеріалів, технології зварювального 

виробництва,основи порошкової металургії та виготовлення заготовок; 

- призначення, основні поняття та методологічні засади стандартизації, 

принципи побудови систем допусків і посадок, нормування та контроль 

відхилень форми розташування поверхонь, шорсткості поверхонь. 

вміти: 

- вибирати ефективні типи передач та з’єднань деталей машин; 

- визначати основні види погрішностей обробки та технологічних процесів 

машинобудування; 

- визначати типи обробок та виготовлення конструкційних матеріалів; 

- оцінювати рівні якості продукції та визначати допуски та посадки.



 

2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Деталі машин 

 

Критерії роботоздібності деталей машин. Основні поняття деталь, вузол, 

машина. Означення: міцність, жорсткість, стійкість, зносостійкість, 

вібростійкість та теплостійкість. 

Нероз’ємні з’єднання. Класифікація видів нероз’ємних з’єднань. 

Зварювання. Склепування. Паяння. Склеювання. 

Роз’ємні з’єднання. Класифікація видів роз’ємних з’єднань. Шпонкові. 

Шліцьові. Клинові. Профільні. З’єднання з натягом 

Кінематичні схеми механічних передач. Зубчасті передачі. Зубчасті 

передачі: циліндричні, конічні, планетарні, черв’ячні. Кінематичні схеми. 

Конструктивні особливості. Матеріали коліс. Розрахунок на контактну 

витривалість та згин зубців. 

Передачі. Хвильові, прецесійні, зачеплення Новікова, ланцюгові, 

фрикційні, пасові передачі. Класифікація. Варіатори. Конструкції. Матеріали 

Осі та вали. Опори. Конструкції осей та валів. Розрахунки валів на 

міцність, жорсткість вібростійкість. Уточнюючий розрахунок валів. 

Підшипники ковзання та кочення. Класифікація, види, конструкція. 

Розрахунки. 

Муфти приводів. Класифікація. Конструктивні особливості. Матеріали. 

Пружні елементи. Гвинтові пружини. Спіральні та тарілчасті пружини. 

Ресори. Торсіони. Амортизатори. Класифікація. Матеріали. 

Основні положення щодо проектування та конструювання. Проект. Етапи 

проектування. Послідовність виконання проекту. Конструювання. Основні 

принципи конструювання. 

Обґрунтування допусків розмірів. Складальні розмірні ланцюги. Методи 

взаємозамінності та компенсації. 

 

Технологічні основи машинобудування 

 

Машинобудівне виробництво. Класифікація виробів машинобудування 

відповідно до ЄСКД. Характеристика елементарних складових технологічних 

процесів механічної обробки. 

Технологічне забезпечення якості виробів. Поняття про якість продукції. 

Рівень якості і атестація продукції. Кількісні показники технологічності і їх 

визначення. 

Базування деталей. Визначення бази по нормативним документам. 

Класифікація поверхонь деталі в залежності від їх службового призначення. 

Класифікація баз. Правила технологічних баз. 

Заготівлі в машинобудівному виробництві. Техніко-економічне 

обґрунтування способу отримання заготовки. Поширені види заготівель. 

Основні вимоги до заготівель. Припуски на механічну обробку. 



Точність обробки деталей машин. Види погрішностей обробки на 

металоріжучих станках і причини їх виникнення. Точність розміру, форми і 

розташування поверхонь. 

Шорсткість поверхонь та вибір методів обробки. Параметри, що 

характеризують якість поверхні, їх взаємозв’язок з основними чинниками, що 

характеризують процес різання. 

Припуски на механічну обробку. Чинники що впливають на величину 

припуску. Методика розрахунку межопераційних розмірів, припусків і 

допусків. 

Основні принципи проектування технологічних процесів. Вимоги до 

технологічного процесу. Правила вибору технологічних баз. 

Обробка зовнішніх і внутрішніх поверхонь обертання. Токарна, 

шліфувальна і обробні види обробки. 

Обробка різьбових поверхонь. Точіння, фрезерування та накочення різьб. 

Обробка пласких поверхонь. Технологічні особливості методів обробки. 

Обробка зубчатих та шліцьових поверхонь. Види зубчатих коліс та їх 

характеристики. Основні методи обробки зубчатих коліс, черв’ячних пар та 

шліцьових поверхонь. 

 

Технологія конструкційних матеріалів 

 

Металургійне виробництво. Виробництво чорних і кольорових металів і 

сплавів. 

Технологія ливарного виробництва. Лиття під низьким тиском, вакуумним 

всмоктуванням, відцентрове, витисканням, безперервне та напів-безперервне, 

електрошлакове. Особливості виготовлення відливок з різноманітних сплавів. 

Технологія обробки матеріалів тиском. Спеціалізовані методи обробки 

тиском (формозмінні – отримання гнутих профілів, накатування; оздоблювання 

– обкатування, розкатування, алмазне, розгладжування, зміцнювальне). 

Технологія зварювального виробництва. Спеціальні термічні процеси в 

зварювальному виробництві – термічне різання, наплавлення, напилювання. 

Розмірна обробка заготовок деталей машин. Обробка заготовок без зняття 

стружки (пластичне деформування) – чистова, обкатування та розкатування 

поверхонь, алмазне вигладжування, калібровка отворів, вібронакатування, 

обкатування зубчатих коліс, накатуваня (різьб, шліцьових валів, зубчатих коліс) 

Технологія виготовлення заготовок і деталей із неметалічних матеріалів. 

Технологія виготовлення виробів з деревини. 

Основи порошкової металургії і технології виготовлення виробів з 

порошкових матеріалів. Загальна характеристика 

 

Взаємозамінність та стандартизація 

 

Якість машин та приладів, методи їх контролю. 

Показники рівня -якості продукції. Методи оцінки рівня якості. 

Встановлення оптимального рівня якості.  



Сутність, основні поняття та методологічні засади стандартизації Органи 

та служби стандартизації. Категорії стандартів. Види стандартів. Послідовність 

розробки стандартів. Міжнародна стандартизація.  

Основні поняття про взаємозамінність. Взаємозамінність, її сутність та 

основні види. Повна та неповна, зовнішня та внутрішня взаємозамінність. 

Функціональна взаємозамінність.  

Принципи побудови систем допусків та посадок. Визначення та загальні 

відомості про розміри, відхилення та допуски. Поняття про з'єднання та 

посадки. Типи з'єднань, види посадок, їх характеристика. Графічне 

представлення допусків та посадок. Системи допусків та посадок, їх 

використання. Одиниці допуску та ступені точності, інтервали розмірів. 

Принципи вибору допусків та посадок. 

Метрологія та технічні виміри. Терміни та загальні відомості про 

метрологію. Засоби вимірювань. Методи вимірювань. Основні параметри 

засобів вимірювань. Універсальні вимірювальні засоби.  

Статистичні методи контролю та управління якістю продукції. Статистичні 

методи оцінки похибок виготовлення та вимірювання. Обробка результатів 

вимірювань. Додавання похибок.  

Нормування та контроль відхилень форми, розташування поверхонь, 

шорсткості та хвилястість поверхонь. Принцип прилеглих профілів та 

поверхонь. Відхилення форми циліндричних деталей у поперечному та 

поздовжньому перерізах.  

Взаємозамінність та контроль гладких циліндричних з'єднань. 

Призначення нерухомих та рухомих гладких циліндричних з'єднань, вимоги до 

них. Основні відхилення, загальне та спеціальне правила.  

Теорія розмірних ланцюгів. Основні терміни та визначення, класифікація. 

Проектна та перевірочна задачі. Загальна характеристика методів забезпечення 

точності.  

Взаємозамінність та контроль різьбових з'єднань. Класифікація різьби по 

експлуатаційному призначенню. Номінальні параметри різьби. Зв'язок між 

параметрами різьби, діаметральна компенсація похибок шагу та половини кута 

профілю різьби. Приведений середній діаметр різьби. Посадки різьби: з 

зазором, перехідні, з натягом. Області використання різних посадок.  

Взаємозамінність та контроль шліцевих з'єднань. Основні експлуатаційні 

вимоги до шліцевих з'єднань. Види шліцевих з'єднань.  

Нормування точності зубчастих та черв'ячних передач. Класифікація 

зубчастих передач, області використання та вимоги до передач. Головні 

експлуатаційні показники зубчастих передач. 
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