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ВСТУП 
 

До участі в конкурсі на навчання за скороченими програмами підготовки 
бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст  
спеціальності 131 “Прикладна механіка” допускаються особи, які мають 
документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень 
молодшого спеціаліста відповідної спеціальності. 

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

Фахове вступне випробування має на меті:  
1. Перевірити відповідність знань, умінь, навиків вступників вимогам 

програми. 
2. Оцінити ступінь підготовки випускників вищих навчальних закладів 

І-ІІ рівня акредитації для подальшого навчання у вищих навчальних закладах 
ІІІ-ІV рівня та здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за 
спеціальністю 131 “Прикладна механіка”. 

 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ  
 

Вступники повинні мати фахову підготовку в обсязі знань і умінь 
молодшого спеціаліста за спеціальністю “Прикладна механіка”. 

Вступник має виявити базові знання з теорії та практики дисциплін, що 
виносяться на вступне випробування: матеріалознавство, технологія 
виготовлення виробів. Має знати основи матеріалознавства, технологію 
виготовлення деталей, уміти здійснювати вибір відповідних розрахункових 
методик, застосовуючи при цьому методичний апарат та інструментарій 
зазначених дисциплін. Повинен продемонструвати навички творчого, 
критичного погляду на поставлені практичні завдання та розробки 
обґрунтованих пропозицій щодо їх розв’язання. 



 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 
ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО. 

2. ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ. 

 

ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО” 

 

1. Які матеріали називаються конструкційними? 

2. На які види поділяються метали? Які метали називаються чорними? 

3. Що таке жорсткість матеріалу, якою характеристикою вона 

характеризується, в яких одиницях вимірюється? 

4. Що таке міцність, як називається та позначається її характеристика, як 

вона визначається? 

5. Що таке пружність? Яка її характеристика? 

6. Що таке границя пропорційності? Як вона позначається? 

7. Що таке текучість матеріалу? Як називається і позначається її 

характеристика? 

8. Що таке пластичність матеріалу? В яких одиницях вимірюється? 

9. Що таке в’язкість матеріалу? Чим вона характеризується? 

10. Дайте визначення твердості. 

11. Назвіть основні відмінності між пластичними та крихкими матеріалами. 

12. Що таке дисипація енергії? 

13. Що таке метали, як їх класифікують? 

14. Яка різниця між кристалічним і аморфним тілом? 

15. Що таке поліморфізм металів? 

16. Що таке кристалізація, як відбувається цей процес? 

17. Що таке сплав, система, компонент? 

18. Що таке твердий розчин, механічна суміш, хімічна сполука? 

19. Які основні типи діаграм стану двокомпонентний сплаві? 



 

20. Чим відрізняються сталь і чавун? 

21. Як і за якими ознаками класифікують вуглецеві сталі? 

22. Як і за якими ознаками класифікують чавуни? 

23. Леговані сталі, їх класифікація і маркування. 

24. Який вміст вуглецю у легованих конструкційних (цементованих і 

поліпшуваних) сталях? 

25. Що таке термічна обробка, її основні параметри? 

26. Як класифікують основні види термічної обробки? 

27. Що таке відпал сталі? 

28. Що таке гартування сталі та які існують види гартування? 

29. Що таке внутрішні напруження? 

30. Що таке відпуск сталі? Які перетворення відбуваються під час відпуску? 

31. Що таке старіння сталі? 

32. Назвіть основні параметри і процеси хіміко-термічної обробки. 

33. Що таке цементація, її основні види? 

34. Що таке термомеханічна обробка? 

35. Які кольорові метали і сплави застосовуються у машинобудуванні? 

36. Назвіть основні сплави алюмінію, їх властивості, застосування. 

37. Назвіть основні сплави на основі міді. 

38. Що таке латунь, її властивості і застосування. 

39. Що таке бронза, її властивості і застосування? 

40. Яка система маркування бронз і латуней? 

41. Які властивості сплаву титану та де вони застосовуються? 

42. Як поділяють сплави титану залежно від структури у рівноважному 

стані? 

 

 

 

 

 



 

ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

“ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ” 

 

1. У чому суть процесу обробки матеріалів тиском? 

2. Які є види обробки матеріалів тиском? 

3. У чому полягає суть прокатування листового та профільного металу? 

4. У чому суть процесу волочіння? 

5. У чому полягає суть процесу пресування? 

6. У чому сутність процесу та основних операцій кування? 

7. У чому суть процесу штампування? 

8. Які є основні технології обробки пластмас тиском? 

9. У чому полягає сутність процесу різання? 

10. Які явища супроводжують процес різання? 

11. З якого матеріалу виготовляють різальний інструмент? 

12. У чому сутність процесу точіння? 

13. У чому сутність процесів свердлування та розточування? 

14. У чому полягає суть процесу фрезерування? 

15. У чому сутність процесів стругання, довбання, протягання? 

16. У чому сутність процесу зубонарізання? 

17. У чому полягає суть процесів шліфування? 

18. Які є методи обробки поверхонь пластичним деформування? 

19. У чому полягає  сутність процесу зварювання? 

20. У чому полягає сутність і відмінність ручного та автоматичного дугового 

зварювання? 

21. У чому сутність зварювання електронним променем? 

22. У чому суть зварювання лазерним променем? 

23. У чому суть і відмінність газового зварювання та різання металу? 

24. У чому суть та відмінність точкового і шовного електричного 

контактного зварювання? 

25. У чому суть дифузійного зварювання? 



 

26. Що являє собою ультразвукове зварювання? 

27. У чому суть процесу зварювання вибухом? 

28. Якими способами здійснюють зварювання пластмас? 

29. У чому сутність ливарного виробництва? 

30. Які ливарні властивості сплавів? 

31. Що являє собою модельний комплект? 

32. Які є різновиди ливарних форм? 

33. Що являє собою ливникова система? 

34. Які властивості повинні мати формівні та стрижневі суміші? 

35. У чому сутність лиття в оболонкові форми? 

36. У чому сутність лиття в металеві форми (кокілі)? 

37. У чому сутність лиття під тиском та відцентрового лиття? 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ 
 

1. Абітурієнтам пропонується 24 тестових завдання закритої форми з вибором 
однієї правильної відповіді (варіанти відповіді подані українським буквеним 
списком: А; Б; В; Г). На роботу з цими завданнями відведена одна година. 
 

2. Наявність у бланку відповідей більше однієї відмітки, виправлення варіанту 
відповіді або відсутність відмітки визначається як неправильна відповідь і 
оцінюється нулем балів. 
 

3. Оцінка (0 або 1) за кожне завдання з вибором однієї правильної відповіді 
проставляється вище поля для зазначення варіанту відповіді. 
 

Наприклад: 
    1        0        1    
 

  А Б В Г     А Б В Г     А Б В Г   
 1.  ×      2. ×  ×     3. ×      

 

4. При підрахуванні загальної кількості правильних відповідей у підсумковому 
запису записується  лише їх сума доданків. 
 

5. На листі відповідей (нижче останнього запису тестуємого) сумується і 
проставляється (цифрами та прописом) загальна кількість балів та оцінка за 
фахове вступне випробування у відповідності з таблицею 1, яка засвідчується 
підписами членів фахової комісії (для роботи, оціненої балами 0-99, 
або 180-200 – також підписом голови фахової комісії): 
 
Загальна кількість правильних відповідей – 6 (шість) 
Загальна кількість балів – 110 (сто десять) 

підписи членів фахової комісії 
підпис голови фахової комісії 

 

6. На першій сторінці листа відповідей вгорі справа проставляється (цифрами 
та прописом) лише загальна оцінка, яка засвідчується підписами членів фахової 
комісії (для роботи, оціненої балами 0-99, або 180-200 – також підписом 
голови фахової комісії): 
 
Загальна кількість балів – 110 (сто десять) підписи членів фахової комісії 

підпис голови фахової комісії 
 

7. Перерахунок оцінок до 200-бальної системи відбувається за наступною шкалою 
           Таблиця 1 
Кількість 
правильних 
відповідей 
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