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ВСТУП 

 В Криворізькому національному університеті здійснюється підготовка  

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за Освітньо-

професійною програмою «Прикладна механіка», розробленою на основі 

Стандарту  вищої  освіти за спеціальністю 131 Прикладна механіка в галузі 

знань 13 Механічна інженерія, для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти, затвердженого  наказом МОНУ №865 від  «20» червня 2019 р. 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає 6 (шостому) 

кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій Європейського 

простору вищої освіти (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п)  та 

надає знання здатності особи розв’язувати типові спеціалізовані задачі в певній 

галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

застосування положень і методів відповідних наук і характеризується певною 

невизначеністю умов; нести відповідальність за результати своєї діяльності та 

діяльності інших осіб у певних ситуаціях. 

Бажаючі отримати Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за 

Освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка» повинні мати:  

-спеціалізовані емпіричні і теоретичні знання у сфері професійної 

діяльності та/або навчання, які вони здобули на базі освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста, ступеня молодшого бакалавра, ознайомлення з 

технологічною підготовкою  машинобудівного виробництва, умовами 

використання обладнання та оснащення для обробки типових поверхонь, 

експлуатаційними властивостями машин, тощо; 

- уміння/навички розв’язання складних задач у спеціалізованих сферах 

професійної діяльності та/або навчання; знаходження рішень конкретних 

проблем, що передбачає ідентифікацію та інтерпретацію інформації; 

- комунікаційні навички  взаємодії з колегами, фаховою спільнотою з 

метою провадження професійної діяльності або навчання. 

 Знати, що  основними цілями Освітньо-професійної програми 

«Прикладна механіка» за спеціальністю 131 Прикладна механіка в галузі  13 

Механічна інженерія є досягнення високого рівня і якості професійної  

інженерної діяльності здобувачів в   галузі  проектування, виробництва та   

експлуатації технічних систем, машин і устаткування, розробки технологій 

машинобудівних виробництв. 

 

1. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ 

ВИПРОБУВАННЯ 

Програма розроблена на основі навчального матеріалу з циклу 

нормативних дисциплін професійної підготовки освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста, ступеня молодшого бакалавра з галузі знань  

13 Механічна інженерія, а саме:  

 Деталі машин або  Технічна механіка;  

 Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання або  

Основи стандартизації, допуски та посадки;  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
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 Технологія конструкційних матеріалів; 

 Основи обробки матеріалів та інструмент; 

 Металорізальні верстати;  

 Технологічне оснащення. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

МЕТА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ – встановлення фактичної 

відповідності рівня освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

ступеня молодшого бакалавра критеріям  підготовки фахівця за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти за Освітньо-професійною програмою 

«Прикладна механіка» за спеціальністю 131 Прикладна механіка в галузі  

13Механічна інженерія. 

 ЗАВДАННЯМ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ є оцінка рівня фахової 

підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня 

молодшого бакалавра, виявлення глибини теоретичних знань, практичних вмінь 

і навичок та можливості застосування набутих знань при складанні фахового 

випробування. 

Для вступників, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста, ступеня молодшого бакалавра фахове випробування проводиться у 

письмовій формі у терміни, затверджені наказом ректора згідно Правил  

прийому до Криворізького національного університету у 2022 році та 

Положенням про організацію прийому на навчання до Криворізького 

національного університету за ступенем бакалавра на базі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня молодшого бакалавра. 

Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за 

результатами вступних випробувань. Для вступу на навчання для здобуття 

ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, ступеня молодшого бакалавра – у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання та фахового випробування у встановлених цими Правилами 

випадках.  

 

3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ 

 

ДИСЦИПЛІНИ:  ДЕТАЛІ МАШИН АБО ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА  
Розділи Теми та питання 

Основи 

конструювання. 

З’єднання. 

Основи конструювання деталей машин. Основні визначення та 

поняття: деталь, вузол, виріб, машина, агрегат. Основні критерії 

працездатності: міцність, жорсткість, зносостійкість, теплостійкість, 

вібростійкість.  

З’єднання. Класифікація з'єднань. Вимоги, які пред'являються до 

з'єднань та враховуються при їх виробництві.  

Зварювальні, паяні та клейові з’єднання. Їх конструкція, переваги, 

недоліки, застосування, способи отримання.  
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Розділи Теми та питання 

З’єднання деталей з натягом. Конструкція, переваги, недоліки, 

застосування, способи отримання з'єднань з натягом.  

Різьбові з'єднання. Основні визначення. Переваги, недоліки, 

застосування різьбових з'єднань. Різьба. Класифікація, основні 

параметри різьб. Характеристика основних видів різьб. 

Характеристика кріпильних деталей: болти, гвинти, шпильки, гайки. 

Способи отримання різьб.  

Шпонкові та шліцьові (зубчасті) з'єднання. Призначення, 

переваги, недоліки, область застосування. 

Штифтові, клинові, профільні з’єднання. Конструкція, переваги, 

недоліки, сфера застосування. 

Механічні передачі 

Передачі. Призначення, класифікація, основні елементи, 

кінематичні та силові параметри механічних передач. 

Фрикційні передачі. Призначення, конструкція, принцип роботи, 

переваги, недоліки, класифікація, застосування фрикційних передач. 

Пасові передачі. Призначення, конструкція, принцип роботи, 

переваги, недоліки, класифікація, застосування пасових передач. 

Характеристика основних типів пасів.  

Ланцюгові передачі. Призначення, конструкція, принцип роботи, 

переваги, недоліки, класифікація, застосування ланцюгових передач. 

Характеристика основних типів приводних ланцюгів: роликових, 

втулкових, зубчатих.  

Передача гвинт-гайка. Призначення, принцип роботи передачі 

гвинт-гайка. Переваги та недоліки при використанні передач гвинт-

гайка.  

Зубчасті передачі. Основні визначення. Призначення, 

конструкція, принцип роботи, переваги, недоліки, класифікація, 

застосування зубчастих передач. Геометрія евольвентних зачеплень. 

Характеристика прямозубих, косозубих, шевронних, із зачепленням 

Новікова, конічних, планетарних, хвильових зубчастих передач.  

Черв’ячні передачі. Призначення, конструкція, принцип роботи 

черв'ячних передач. Переваги, недоліки, область застосування, 

класифікація черв'ячних передач.  

Редуктори. Призначення, класифікація, види і характеристика 

редукторів. Пристрій і характерні особливості редукторів: 

циліндричних, конічних, черв'ячних.  

Деталі та вузли 

механізмів 

Вали та осі. Призначення та класифікація валів і осей. Елементи 

конструкції валів і осей, їх характеристика.  

Підшипники. Призначення і класифікація підшипників. 

Підшипники ковзання. Конструкція, переваги, недоліки, 

застосування підшипників ковзання. Матеріали вкладишів.  

Підшипники кочення. Конструкція, достоїнства, недоліки, 

застосування підшипників кочення. Класифікація підшипників 

кочення. Параметри підшипників кочення. Характеристика 

основних типів підшипників кочення. Умовні позначення 

підшипників кочення. Матеріали підшипників. Вибір підшипників 

кочення. 

Муфти. Призначення, класифікація, застосування муфт. Вибір 

муфт. Характеристика основних видів муфт: жорстких, 

компенсуючих, пружних, керованих, самокерованих. 
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ДИСЦИПЛІНИ: ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, ДОПУСКИ І ПОСАДКИ,  

ТЕХНІЧНЕ ВИМІРЮВАННЯ, ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, ДОПУСКИ ТА 

ПОСАДКИ 
Розділи Теми та питання 

Допуски та  

посадки 

Загальні принципи взаємозамінності при виготовленні деталей і 

ремонті машин. 

Загальні відомості про розміри. Поняття про допуски і посадки. 

Графічне зображення полів допусків. Позначення допусків на 

кресленнях.  

Система допусків і посадок гладких циліндричних з’єднань. 

Принципи побудови ЄСДП. Таблиці граничних відхилень отворів і 

валів. Їх позначення на кресленнях. 

Вибір посадок і призначення допусків: посадки в системі отвору і 

вала. Вибір квалітетів. Застосування стандартних посадок. 

Система допусків і 

посадок підшипників 

кочення 

Класи точності підшипників. Зазори в підшипниках. Види і 

характер навантаження кілець підшипників. Допуски і посадки 

підшипників кочення. Позначення посадок підшипників на 

кресленнях. Особливості монтажу підшипників кочення. 

Система допусків і 

посадок кріпильних 

різьбових з’єднань 

Ступені точності різьб. Поля допусків і посадки. Позначення 

ступенів точності та полів допусків різьбових деталей і їх з’єднань 

на кресленні. 

Відхилення форми і 

розташування 

поверхонь 

Відхилення і допуски форми плоских і циліндричних поверхонь. 

Позначення допусків форми і розташування поверхонь.  

Радіальне і торцеве биття. Допуски радіального та торцевого биття. 

Хвилястість і шорсткість поверхонь. Вибір параметрів шорсткості 

поверхонь. Позначення шорсткості поверхонь на кресленнях. 

Технічні вимірювання 

Класифікація методів і засобів вимірювання. Універсальні засоби 

вимірювання. Міри лінійних і кутових величин.  

Штангенінструменти. Мікрометричні інструменти, індикаторні 

внутрішньоміри і глибиноміри. Контролювання шорсткості 

поверхонь. 

Засоби вимірювання спеціального призначення: методи і засоби 

вимірювання та контролювання точності кутів і конусів. 

Методи і засоби вимірювання та контролювання точності різьб. 

Методи і засоби вимірювання та контролювання зубчастих коліс. 

Калібри, загальні відомості, класифікація калібрів. Калібри для 

контролювання гладких циліндричних виробів. 

 

ДИСЦИПЛІНА: ТЕХНОЛОГІЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 
Розділи Теми та питання 

Виробництво чавуну і 

сталі 

Виробництво чавуну. Вихідні матеріали для отримання чавуну. 

Доменна піч, її призначення та будова. Основні процеси, що 

протікають у доменній печі. Продукти доменного виробництва та їх 

використання у промисловості.  

Поняття про сталь. Сутність процесів переділу чавуну у сталь. 

Сучасні методи отримання сталі. Будова і робота кисневих 

конвертерів, мартенівських і електропечей, основні процеси, що 

протікають в них. Якість сталі, отриманих різноманітними 

засобами. Засоби підвищення якості сталі.  

Будова та Поняття про основні механічні властивості: міцність, твердість, 
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Розділи Теми та питання 

кристалізація металів в'язкість,  пружність, пластичність, втому та методи їх випробувань 

в залежності від умов навантаження металу.  

Конструкційні 

матеріали 

Вуглецеві сталі. Види конструкційних матеріалів та вимоги до них. 

Класифікація вуглецевих сталей. Вплив вуглецю і постійних 

домішок на властивості сталі. Призначення і властивості, 

маркування сталей.  

Леговані та інструментальні сталі. Поняття про «легуючий елемент». 

Вплив легуючих елементів на властивості сталі. Маркування за 

Держстандартом. 

Чавуни 

Класифікація чавунів, їх структура, отримання, властивості та 

область застосування.  

Леговані чавуни, їх види, склад, властивості та область 

використання. Маркування чавунів. 

Кольорові метали та 

сплави 

Сплави на основі міді: латуні, бронзи, їх склад; призначення, 

марки.  

Алюміній, його властивості. Сплави на основі алюмінію. 

Маркування і хімічний склад .Область застосування.  

 

ДИСЦИПЛІНА: ОСНОВИ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ ТА ІНСТРУМЕНТ 

Розділи Теми та питання 

Елементи режимів 

різання 

Елементи режиму різання: швидкість різання, подача та глибина 

різання  при  точінні, свердлінні, фрезеруванні, зубонарізанні та 

шліфуванні. 

Різальний інструмент. 

Різці: токарні, 

стругальні, фасонні 

 

Призначення та класифікація різців.  

Конструктивне виконання різців( токарні, стругальні та для 

довбання) Геометричні параметри різальної частини різців та її 

вплив на процес різання. 

Інструмент для 

обробки отворів: 

свердла, зенкери, 

розгортки 

Основні конструктивні та геометричні елементи свердел  (робоча 

частина, шийка, хвостовик, кут ріжучої частини, кут нахилу 

гвинтової канавки, кути ріжучої кромки, поперечна кромка, форма 

задньої поверхні, форма  канавки, витончення калібрувальної 

частини).  

Фрези: класифікація, 

конструкція, 

призначення 

Загальні положення, конструкції та конструктивні елементів фрез, 

форми зуба і впадини, геометричних параметрів, посадочного 

отвору, зовнішнього діаметру.  

Протяжки 

 

Типи, призначення та область використання. Загальні 

конструктивні елементи протяжок. Схеми різання  та форми 

ріжучих кромок.  

Абразивний 

інструмент 

Призначення та область застосування.  

Характеристика  абразивного матеріалу. Класифікація абразивного 

матеріалу. Види та призначення зв’язувального матеріалу. Твердість 

абразивного матеріалу. Структура абразивного матеріалу. 

Маркування абразивного інструменту. 
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ДИСЦИПЛІНА : МЕТАЛОРІЗАЛЬНІ ВЕРСТАТИ 
Назва теми Перелік питань 

Токарні верстати 

 

Токарні верстати та їх технологічні можливості. Кінематичні схеми. 

Універсальні токарно - гвинторізні, револьверні. 

Токарні верстати з ЧПК. 

Свердлильні та 

розточувальні 

верстати 

Складові частини та кінематичні схеми свердлувальних верстатів. 

Вертикально -  та радіально-свердлувальні верстати. Горизонтально-

розточувальні, координатно-розточувальні верстати. 

Фрезерні верстати 

 

Загальні відомості. Методи формоутворення поверхонь. Вертикально 

- та горизонтально-фрезерні верстати. Поздовжньо – фрезерні. 

Фрезерні верстати з ЧПК.  

Стругальні, 

довбальні верстати 

Складові частини та кінематичні схеми стругально-довбальних 

верстатів. 

Шліфувальні 

верстати 

Різновидності шліфувальних верстатів. 

Технологічні можливості кругло- та плоско-шліфувальних, 

безцентрово-шліфувальних верстатів. Доводочні, хонінгувальні 

верстати. Складові частини та кінематичні схеми шліфувальних 

верстатів 

Протяжні верстати Технологічні можливості протяжних верстатів. 

Вертикально - та горизонтально-протяжні верстати.  

Зуборізні верстати 

 

Зубообробні верстати. Методи формоутворення поверхонь. 

Кінематичні схеми верстатів. 

 

ДИСЦИПЛІНА : ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ 
 Назва теми Перелік питань 

2 3 

Основні способи 

установки заготовок 

на технологічному 

обладнанні. 

Умови установки заготовок в пристрій для механічних, 

контрольних, складальних і транспортних операцій 

машинобудівного виробництва.  

Конструкції та схеми 

розташування опор 

при конструктивній 

реалізації схеми 

базування. 

Будова, принцип дії та склад конструкційних елементів 

універсального оснащення для найбільш поширеного 

технологічного обладнання. 

Закріплення 

заготовок, розробка 

схем закріплення, 

аналіз типових схем 

закріплення. 

Схеми базування, закріплення заготовок у пристроях при виконанні 

операцій  машинобудівного виробництва. 

Конструкції 

універсального 

технологічного 

оснащення . 

Конструкції універсального технологічного оснащення для 

основних видів металообробного обладнання. 

 

ДИСЦИПЛІНА «ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ  МАШИНОБУДУВАННЯ» 
Розділи Теми та питання 

Виробничі  та 

технологічні процеси в 

машинобудуванні. 

Структура технологічного процесу (технологічна операція, робоче 

місце, технологічний перехід, допоміжний перехід, робочий хід, 

допоміжний хід установ, позицію). Типи виробництв та  їх 

характерні ознаки. 
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Основи обробки 

деталей на верстатах 

Основні операції обробки на різних групах верстатів. 

Міжопераційні 

припуски на обробку. 

Припуски на обробку. Загальні та міжопераційні припуски. 

Якість обробки. Якість поверхні деталей, шорсткість поверхні деталі. 

Технологічне  

нормування. 

Основні методи визначення норми часу. Штучно-калькуляційний 

час, штучний час, операційний час  

 Основи 

електрофізичних 

(ЕФО) та 

електрохімічних (ЕХО) 

видів обробки 

поверхонь. 

Використання ЕФО та ЕХО методів в сучасному 

машинобудуванні. Основні схеми обробки. Коротка 

характеристика складових схем. Обладнання та  оснащення  для 

ЕФО та ЕХО методів. Точність та якість поверхонь  при 

використанні ЕФО та ЕХО методів. 

 

4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

1.Технологія конструкційних матеріалів: Підручник /М.А.Сологуб, І.О. 

Рожнецький, О. І. Некоз. та ін. За  ред. М. А. Сологуба . – К.: Вища шк., 2002.– 

374 с. 

2. А.О. Желейна, В.А. Кирилович. Основи взаємозамінності, 

стандартизації та технічних вимірювань: Навчальний посібник. К.: Кондор, 

2004. – 796 с. 

3.Чумак М.Г. Матеріали та технологія машинобудування.- Київ: Либідь, 

2000. 

4. Основи теорії різання матеріалів: підручник / М. П. Мазур, Ю. М. 

Внуков, В. П. Доброскок, В. О. Залога. — Львів: Новий світ-2000, 2010. — 422с 

5.Теорія різання. Лезове та абразивне оброблення металів : навч. посіб. / І. 

Є. Грицай. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 232 с.  

6. Бочков В.М., Сілін Р.І. та ін. Металорізальні верстати Львів: [Текст]: 

Навчальний посібник  для студентів механічних спеціальностей вищих 

навчальних закладів. Видавництво Національного університету Львівська 

політехніка, 2009. - 268 с.  

7.Міренський І.Г.  Основи технології  машинобудування: Навчальний 

посібник –Х.: Тимченко, 2008. –256 с. 

8.Боженко Л. І. Технологія машинобудування. Проектування 

технологічного спорядження [Текст]: Навчальний посібник для студентів 

машинобудівних спеціальностей вищих закладів освіти / Л. І. Боженко. — 

Львів: Світ, 2001. — 296  

 9.  Коновалюк, Д. М.    Деталі машин [Текст]: підручник / 

Д.М. Коновалюк, Р.М. Ковальчук . - Луцьк : ЛДТУ, 2001. - 564 с. 

10.Боженко Л.І. Стандартизація, метрологія та кваліметрія: Навчальний 

посібник. Львів. Світ, 2003. 

 

   

http://www.e-catalog.name/x/x/x?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DNUGT_PRINT&P21DBN=DNUGT&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BA,%20%D0%94.%20%D0%9C.

