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Вступ 

 

Завданням програми фахового випробування є встановлення відповідності ви-

пускників освітньо-кваліфікаційному рівню «молодший спеціаліст», при якому вони 

повинні продемонструвати професійно-орієнтовні знання та уміння щодо узагаль-

неного об’єкта праці і здатність вирішувати типові професійні завдання, передбачені 

для відповідного рівня. 

Метою фахового випробування для прийому на навчання за ступенем «бака-

лавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальні-

стю 133 «Галузеве машинобудування» є комплексна перевірка знань вступників, які 

вони отримали в результаті вивчення циклу дисциплін, передбачених освітньо-

професійною програмою та навчальними планами. 

 

1. Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування 

 

Перелік контрольних питань фахового випробування складається на основі 

програм фахових дисциплін, засвоєних студентами на етапі навчання за освітньо-

кваліфікаційними рівнем «молодший спеціаліст». Фахове випробування складається 

з таких частин: 

1.1. Взаємозамінність та матеріалознавство; 

1.2. Деталі машин; 

1.3. Підйомно-транспортні машини; 

1.4. Гірничі та збагачувальні машини; 

1.5. Монтаж і ремонт гірничого обладнання. 

 

2. Порядок проведення фахового випробування 

 

Фахове вступне випробування проводяться в письмовій формі у вигляді тестів 

у відповідності з нормами чинного законодавства, зокрема з Правилами прийому до 

Криворізького національного університету у 2020 році.  

Білети до фахового випробування включають 24 тестових завдання трьох рів-

нів складності: по 8 питань легкого, середнього та важкого рівнів складності. На ви-

конання вступної роботи відводиться 1,20 астрономічних години.  

 

3. Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на фахове випробування 

3.1. Теми та контрольні запитання для фахового випробування з дисципліни 

«Взаємозамінність та матеріалознавство» 

 

1. Взаємозамінність. Повна та неповна взаємозамінність . 

2. Система допусків і посадок. Терміни і визначення. 

3. Поняття посадки. Види посадок. 



4 
 

4. Поняття квалітету. Система квалітетів. 

5. Дійсний розмір. Найменший граничний розмір. Найбільший граничний роз-

мір. Номінальний розмір.  

6. Відхилення. Верхнє та нижнє відхилення отвору. Верхнє та нижнє відхилення 

валу. Основне відхилення. 

7. Нульова лінія. Допуск. Допуск посадки. Поле допуску. 

8. Визначення зазору. Посадка з зазором.  

9. Визначення натягу. Посадка з натягом. 

10. Перехідна посадка. 

11. Посадка в системі отвору. Посадка в системі валу. 

12. Визначення шорсткості.  

13. Визначення метрології. Одиниці виміру. Міжнародної системи одиниць СІ. 

14. Вимірювальний інструмент. Штангенінструмент. Мікрометричний інстру-

мент. 

15. Реальна та номінальна поверхні. Похибка обробки. 

16. Поняття сплаву металів. Чорні метали, сталі та чавуни. 

17. Отримання сталей та чавунів. Види печей. 

18. Види деформацій. Пластична та пружна деформації. 

19. Маркування сталей. Вуглецеві, леговані сталі. Спокійні, напівспокійні та кип-

лячі сталі. 

20. Шкідливі домішки у сталі. 

21. Кольорові сплави. Силуміни, латуні, бронзи. 

22. Фізико-механічні властивості металів та сплавів. Надійність, довговічність, 

живучість. 

23. Термічна обробка металів. Загартування, нормалізація, віджиг, відпуск. 

 

3.2. Теми та контрольні запитання для фахового випробування з дисципліни 

«Деталі  машини» 

 

1. Визначення деталі, вузла, складальні одиниці і машини у цілому. 

2. Вимоги до деталей машин. 

3. Основні критерії робото здатності машин. 

4. Сутність розрахунків деталей машин на міцність, жорсткість, стійкість, зносо-

стійкість і теплостійкість. 

5. Надійність деталей машин. 

6. Визначення надійності, безвідмовності, довговічності і ремонтопридатності 

деталей машин. 

7. Стандартні деталі та елементи машин. 

8. Механічні передачі. Область застосування, призначення. Класифікація.  

9. Підвищуючи та понижуючі механічні передачі. 

10. Ремінні передачі. Область застосування, призначення. Класифікація. 
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11. Класифікація ременів та матеріали для ременів. 

12. Зубчасті передачі. Область застосування, призначення. Класифікація.  

13. Циліндричні прямозубі, косо зубі та шевронні передачі. Конічні передачі. 

Черв’ячні передачі. 

14. Елементи та матеріали зубчастих коліс. 

15. Визначення основних розмірна зубчастих коліс. 

16. Сили, діючі у зачепленні зубчастої передачі. 

17. Ланцюгові передачі. Область застосування, призначення. Класифікація. 

18. Види ланцюгів. Принципи вибору та розрахунку ланцюгів. 

19. Фрикційні передачі. Область застосування, призначення. Класифікація. 

20. Вали та вісі. Класифікація та розрахунок. 

21. Підшипники кочення. Область застосування, призначення. Класифікація. Ви-

бір та розрахунок. 

22. Підшипники ковзання. Область застосування, призначення. Класифікація.  Ро-

зрахунок. 

23. Шпонкові з’єднання. Область застосування, призначення. Класифікація. Вибір 

та розрахунок. 

24. Шліцьові з’єднання. Область застосування, призначення. Класифікація. Вибір 

та розрахунок. 

25. Муфти. Область застосування, призначення. Класифікація. Вибір та розраху-

нок. 

26. Пружини. Область застосування, призначення. Класифікація. Вибір та розра-

хунок. 

 

3.3. Теми та контрольні запитання для фахового випробування з дисципліни 

«Підйомно-транспортні машини» 

 

1. Визначення вантажопідйомних машин. Класифікація.  

2. Вантажопідйомні механізми, крани, підйомники, роботи. 

3. Основні параметри вантажопідйомних машин 

4. Канати: умовні позначки, схема конструкції (поперечний переріз), методика роз-

рахунку і вибору каната. 

5. Визначення поліспасту. Силові та швидкісні поліспасти. 

6. Гальмівні пристрої вантажопідйомних машин. Колодкові та стрічкові гальма. Зу-

пинники  

7. Призначення і область застосування стрічкових конвеєрів, переваги і недоліки. 

8. Класифікація конвеєрів за призначенням, місцем установки і конструкцією. 

9. Стрічкові конвеєри: класифікація, загальна схема будови, переваги і недоліки. 

10.Конструкція стрічок стрічкового конвеєра, переваги і недоліки різних типів стрі-

чок. 

11.Приводи стрічкового конвеєру, їх призначення, схеми приводів. Умови необхідні 
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для переміщення стрічки і заходи, що запобігають ковзанню стрічки на приводних 

барабанах. 

12. Ролікоопори. Призначення, конструкції (схеми) і вплив їх на продуктивність 

конвеєра. 

13.Натяжні пристрої стрічкових конвеєрів: типи, схеми конструкції, переваги і не-

доліки. 

14.Завантажувальні і розвантажувальні пристрої конвеєрів: типи, схеми конструкції, 

переваги і недоліки різних типів розвантажувальних пристроїв. 

15.Очисні пристрої і уловлювачі. Призначення, схеми і принципи роботи. 

16.Спеціальні типи конвеєрів, Область застосування, схеми конструкцій, переваги і 

недоліки. 

17.Класифікація і область застосування вантажно-транспортних машин, їх переваги і 

недоліки. 

18.Загальна будова і основні елементи вантажно-транспортних машин із вантажоне-

сучім кузовом. 

19.Загальна будова основні елементи вантажно-транспортних машин із вантажоне-

сучім ковшем. 

20. Охорона праці та техніка безпеки при роботі з транспортними машинами. 

 

3.3. Теми та контрольні запитання для фахового випробування з дисципліни 

«Гірничі та збагачувальні машини» 
 

1. Визначення гірничої машини. 

2. Виробничі одиниці гірничовидобувного підприємства. 

3. Призначення, область застосування і класифікація перфораторів. Види перфора-

торів. 

4. Способи руйнування гірничих порід при бурінні. Види буріння. 

5. Визначення шпура, свердловини і шахтного стовбура. 

6. Призначення, область застосування і класифікація перфораторів. Види перфо-

раторів. 

7. Призначення, конструкція, принцип дії клапанних повітророзподільних механі-

зму  

8. Способи видалення бурового шламу зі шпурів при роботі перфораторів. Конс-

трукція водопромивного пристрою перфораторів. 

9. Загальні відомості про установчі пристосування перфораторів. Призначення, 

конструкція, принцип 

10. Буровий інструмент для буріння шпурів і свердловин. 

11. Призначення і технічна характеристика верстата НКР-100МА. 

12. Устаткування для заряджання шпурів у підземних умовах. 

13. Навантажувальні машини циклічної дії, загальні відомості та класифікація. 

14. Загальні відомості та будова вантажно-транспортних машин.  
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15. Призначення,технічна характеристика і конструкція універсального ковшового 

навантажувача ПКУ. 

16. Загальна будова і технічна характеристика грейферних навантажувальних ма-

шин. 

17. Призначення, технічна характеристика, конструкція кар’єрного бурового верста-

ту СБШ-250 МНА. 

18. Призначення, технічна характеристика, конструкція кар’єрного бурового верста-

ту СБУ-100А. 

19. Призначення, технічна характеристика, конструкція кар’єрного бурового верста-

ту СБР-160. 

20. Призначення і загальна будова екскаваторів типу ЕКГ.  

21. Конструкція ходової частини екскаваторів типу ЕКГ. 

22. Призначення, технічна характеристика, конструкція кар’єрного екскаватору 

ЕКГ-4,6. 

23. Призначення, технічна характеристика, конструкція кар’єрних екскаваторів 

ЕКГ-8І та ЕКГ-10. 

24. Бульдозери.  Класифікація.  Призначення.  Конструкція бульдозера Д5-7. 

25. Конструкція бульдозерного відвалу та розпушувального обладнання бульдозера. 

26. Охорона праці та техніка безпеки на відкритих та  підземних гірничих роботах. 

27. Призначення і класифікація машин підготовчих процесів збагачення. 

28. Призначення, принцип дії і область застосування конусних дробарок крупного 

дроблення. 

29. Будова, способи регулювання вихідної щілини, захист від попадання недробле-

них шматків у конусних дробарках крупного дроблення. 

30. Призначення, принцип дії і область застосування конусних дробарок середньо-

го і дрібного дроблення. 

31. Будова, способи регулювання вихідної щілини, захист від попадання недробле-

них шматків у конусних дробарках середнього і дрібного дроблення. 

32. Призначення, принцип дії і область застосування щокових дробарок. 

33. Будова, способи регулювання вихідної щілини, захист від попадання недробле-

них шматків у щокових дробарках. 

34. Призначення, принцип дії і область застосування валкових дробарок. 

35. Будова, способи регулювання вихідної щілини, захист від попадання недробле-

них шматків у валкових дробарках. 

36. Призначення, конструкція, принцип дії і область застосування молоткових дро-

барок.  

37. Призначення, принцип дії і область застосування млинів. 

38. Будова, режими роботи кульових млинів. 

39. Футерування барабанних млинів. 

40. Призначення, конструкція, принцип дії і область застосування інерційних гро-

хотів. 
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41. Конструкція, класифікація і основні параметри сит грохотів. 

42. Призначення і класифікація машин основних процесів збагачення. 

43.  Класифікація і область застосування засобів рудникового транспорту. 

44. Призначення, конструкція, принцип дії і область застосування відсаджувальних 

машин. 

45. Призначення, конструкція, принцип дії і область застосування класифікаторів. 

46. Призначення, конструкція, принцип дії і область застосування магнітних сепа-

раторів. 

47. Призначення, конструкція, принцип дії і область застосування огрудкувачів 

чашових. 

48. Призначення, конструкція, принцип дії і область застосування огрудкувачів ба-

рабаних. 

49. Охорона праці та техніка безпеки при роботі зі збагачувальними машинами. 

 

3.5. Теми та контрольні запитання для фахового випробування з дисципліни 

«Монтаж і ремонт гірничого обладнання» 

 

1. Умови експлуатації гірничого обладнання. Види руйнування деталей гірничого 

обладнання. 

2. Зношення деталей. Види тертя та зношення. 

3. Основні характеристики та закономірності зношення деталей гірничого облад-

нання. Граничні та передільні зношення. 

4. Визначення величини зношення. 

5. Заходи по зменшенню зношення. 

6. Взаємозаміна. Засоби взаємозаміни. 

7. Дійсні, номінальні, граничні розміри. 

8. Загальні поняття про посадки та натяги. Зазори. 

9. Позначення граничних відхилень та посадок на кресленнях. 

10.Вимірювання зношення. 

11.Інструменти та прилади для вимірювання ступені зношення. 

12.Загальні відомості про мастильні матеріали. Фізико-хімічні властивості змащува-

льних мастил. Сорти мастил для змащення гірничого обладнання. Вибір мастильних 

матеріалів. 

13.Призначення та структура ремонтних служб. 

14.Основні положення про систему ТО і Р. 

15.Складові елементи системи ТО і Р. 

16.Основні ремонтні нормативи, ремонтний цикл, міжремонтний період структура 

ремонтного циклу гірничого обладнання. Літерні та графічні зображення структури 

ремонтного циклу. 

17.Форми організації ремонтів. Планування ремонтів. Методи планування ремонтів. 

18.Забезпечення гірничого обладнання запасними деталями та вузлами. Графіки ТО 
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і Р. 

19.Періодичність, довго тривалість, трудомісткість ремонту обладнання. 

20.Класифікація ремонтних баз. 

21.Підземні ремонтні бази шахт. 

22.Поверхневі ремонтно-механічні майстерні шахт. 

23.Обладнання ремонтно-механічних майстерень. 

24.Основи проектування ремонтних баз. 

25.Класифікація вантажопідйомних машин. Основні конструктивні елементи кранів, 

талів. Основні параметри кранів, талів. Вибір вантажопідйомного обладнання. 

26.Поняття про технологічний процес ремонту гірничого обладнання. 

27.Підготовка ремонту: організаційна, конструкторська, технологічна. 

28.Підготовка та комплектація машин для здачі в ремонт. Прийняття машин в ре-

монт. 

29.Розбір обладнання. Методи та прийоми розбирання вузлів та агрегатів. 

30.Мийка деталей. Миючі відділення. Миючі машини, миючі розчини. 

31.Дефектація деталей. Контроль схованих дефекті. Сортування деталей. 

32. Класифікація існуючих методів відновлення деталей. Відновлення деталей гір-

ничого обладнання механічною обробкою. 

33. Ремонт деталі пластичним деформуванням. 

34.Класифікація методів зварювання та наплавки. Електричні способи зварювання 

та наплавки. 

35.Газове зварювання та різка. 

36.Загальні відомості про відновлення деталей електролітичним методом. 

37. Ремонт деталей полімерними матеріалами. 

38. Особливості складання окремих вузлів гірничого обладнання. Статичне та дина-

мічне балансування деталей. 

39. Випробування змонтованого обладнання. 

 

4. Рекомендована література для підготовки до фахового випробування 

 

1. Вороновский К.Ф., Пухов Ю.С., Шелаганов В.И. Горные, транспортные и стаци-

онарные машины.- М.: Недра,1985. 

2. Шиповский И.А. Эксплуатация и ремонт оборудования шахт: Учебное пособие 

для вузов. М.: Недра, 1987. -215с. 

3. Замышлеев В.Ф., Русихин В.И., Шешко Е.Е. Эксплуатация и ремонт карьерного 

оборудования: Учебное пособие для вузов. – М.: Недра, 1991. -285 с. 

4. Калиниченко Ю.П. Монтаж, эксплуатация и ремонт транспортных машин горно-

рудных шахт: Справочное пособие. –М,: Недра, 1992. -319с. 

5. Русихин В.И. Эксплуатация и ремонт механического оборудования карьеров. – 

М,: Недра, 1982. -280с. 

6. Електричні системи та мережі : навчальний посібник / Ю. Ф. Романюк. - Київ : 
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Знання , 2007. - 292 с 

7. Електроматеріалознавство : підручник для учнів проф.-техн. навч. закладів / Л. 

В. Журавльова, В. М. Бондар. - Київ : Грамота, 2006. - 312 с. 

8. Мухопад М. Д. Транспортні машини.—X.: Вид-во “Основа” при Харк. ун-ті, 

1993 – 192с. 

9. Иванов М.Н. Детали машин. - М.: Высш. шк., 2000. - 383 с. 

10. Иосилевич Г.Б. Детали машин. - М.: Машиностроение, 1988. -368 с. 

11. Решетов Д.Н. Детали машин. - М.: Машиностроение, 1989. -496 с. 

12. Биргер И.А., Шор Б.Ф., Иосилевич Г.Б. Расчеты на прочность деталей машин. - 

М.: Машиностроение, 1992. - 704 с. 

13. Детали машин: Атлас конструкций / Под. ред. Д.Н. Решетова. - М.: Высш. шк., 

1992. - 370 с. 

14. Ваньшин А.И. Расчет и конструирование цепных передач: Метод. указания для 

студентов всех спец. - СПб.: СПбГАХПТ, 1998. - 24 с. 

15. Капелькин Д.А. Расчет и конструирование клиноременных передач: Метод. ука-

зания к курсовому проектированию по деталям машин для студентов всех спец. - 

СПб.: СПбГАХПТ, 1997. - 27 с. 

16. Печников А.Ф. Расчет червячных передач: Метод. указания к курсовому проек-

тированию по деталям машин для студентов всех спец. - Л.: ЛТИХП, 1987. - 29 с. 

17. Пронин В.А., Печников А.Ф. Расчет конических зубчатых передач: Метод. ука-

зания к курсовому проектированию по деталям машин для студентов всех спец. - 

СПб.: СПбГАХПТ, 1995. - 30 с. 

18. Ваньшин А.И., Печников А.Ф. Детали машин. Расчет механических передач: 

Учеб. пособие для студентов всех спец. - СПб.: СПбГУНТиПТ, 2003. - 140 с. 

19. Шляхтер  Л.М.,  Соболев  Е.А.  Взаимозаменяемость  и  технические измере-

ния.-М.: Легпромбытиздат, 1993.  

20. Якушев  А.И.,  Воронцов  Л.Н.,  Федотов  Н.М.  Взаимозаменяемость, стандар-

тизация  и  технические  измерения.  –  М.:  Машиностроение, 1986.  

21. Палей  М.А.,  Романов  А.Б.,  Брагинский  В.А.  Допуски  и  посадки. Справоч-

ник в 2-х частях – СПб.: Политехника, 2001.  

22. Анухин В.И. Допуски и посадки. – СПб: Питер, 2007.  

23. Зайцев  С.А.,  Куранов  А.Д.,  Толстов  А.Н.  Допуски,  посадки  и технические 

измерения в машиностроении. – М: ACADEMIA, 2004.  

24. Ганевский  Г.М.,  Гольдин  И.И.  Допуски,  посадки  и  технические измерения 

в машиностроении. – М: ПрофОбрИздат, 2001.  


