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ВСТУП 
 

Приймальна комісія Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського (далі КрНУ) допускає до участі у фаховому іспиті 

при вступі для здобуття ступеня магістра за освітньо-професійною програмою 

«Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і 

обладнання» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» вступників на 

основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста), здобутого за відповідною спеціальністю. 

Фаховий іспит проводиться в КрНУ. 

Програму розроблено на основі дисциплін навчального плану підготовки 

бакалавра за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» в КрНУ. 
 

МЕТА ФАХОВОГО ІСПИТУ 
 

Метою фахового іспиту є перевірка здатності до опанування освітньо-

професійної програми «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, 

меліоративні машини і обладнання» спеціальності 133 «Галузеве 

машинобудування» другого (магістерського) рівня вищої освіти на основі 

здобутих раніше компетентностей. 
 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 
 

Вступник має виявити базові знання з теорії та практики дисциплін, що 

виносяться на фаховий іспит: конструкція машин для виробництва будівельних 

матеріалів, конструкція земляних та меліоративних машин, теорія розрахунків 

деталей машин, технічна експлуатація машин. Має знати конструкцію відповідних 

до спеціальності машин, їх експлуатаційні властивості, 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 ІСПИТУ 

 

1. ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ І ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ 

2.  ДЕТАЛІ МАШИН           

3.  МАШИНИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ  МАТЕРІАЛІВ  

4.  МАШИНИ ДЛЯ ЗЕМЛЯНИХ ТА МЕЛІОРАТИВНИХ  РОБІТ  

           
 

ПРОГРАМА  ДИСЦИПЛІНИ  

«ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ І ТЕХНІЧНІ 

ВИМІРЮВАННЯ» 

 

ТЕМА. Основні відомості про стандартизацію. 

1.  Цілі та завдання стандартизації. Види стандартів.  

 

ТЕМА. Основні поняття взаємозамінності.  

1. Види взаємозамінності: повна і неповна, зовнішня и внутрішня. Рівні 

взаємозамінності виробництва. 

 

ТЕМА. Взаємозамінність за геометричними параметрами.  

1.  Розміри. Види розмірів. Допуск розміру. Відхилення. Поле допуску.  

2.  Посадка, системи посадок. Типи посадок. Допуск посадки.  

3.  Посадка із зазором у системах отвору і валу. 

4.  Посадка із натягом у системах отвору і валу.  

5.  Посадка перехідна у системі отвору поля допусків, що перекривається 

частково і повністю.  

6. Посадка перехідна у системі валу поля допусків, що перекривається частково 

і повністю.  

ТЕМА. Система допусків і посадок підшипників кочення.  



 

1. Класи точності підшипників кочення. Радіальні та радіально-упорні 

підшипники, окрім роликових конічних підшипників. Позначення посадок 

підшипників кочення на кресленнях.  

2. Класи точності підшипників кочення. Роликові конічні підшипники. Упорні  

та радіально-упорні підшипники. Позначення посадок підшипників кочення на 

кресленнях.  

3. Допуски. Система допусків і посадок підшипників кочення.  

4. Призначення посадок для кілець підшипників кочення. 

 

ТЕМА. Стандартизація шорсткості та хвилястості поверхонь деталей. 

1. Нормування і методи оцінки шорсткості поверхонь. Позначення шорсткості    

поверхонь на кресленнях. 

 

ТЕМА. Стандартизація відхилень форми та розташування поверхонь   

деталей. 

1.  Нормування відхилень форми та розтушування поверхонь. 

2. Вказівка на кресленнях граничних відхилень форми та розташування 

поверхонь. 

 

ТЕМА. Взаємозамінність, методи та способи контролю різьбових 

з’єднань.  

1. Метрична різьба. Позначення метричних різьб на кресленнях.  

2. Відхилення і допуски метричних різьб.  

3. Посадка з натягом, із зазором.  

ТЕМА. Допуски на кутові розміри.  

1. Система допусків і посадок на кутові розміри та конічні з’єднання. 

 

         ТЕМА. Взаємозамінність, методи та засоби контролю шпонкових 

з’єднань. 

1. Допуски, посадки та контроль шпонкових з’єднань.  



 

 

ТЕМА. Розрахунок допусків розмірів, що входять у розмірні ланцюги.  

1. Види розмірних ланцюгів. Розрахунок допусків розмірів, що входять у 

розмірні ланцюги.  

 

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ДЕТАЛІ МАШИН» 

 

ТЕМА. Основні критерії працездатності, надійності та розрахунку 

деталей машин 

1. Якою нерівністю виражається умова міцності деталі, що розраховується? 

2. За якою формулою визначають напруження, що допускаються, при 

статичному  навантаженні? 

3. За якою формулою визначають коефіцієнт запасу міцності, що допускається? 

4. За якою формулою визначають розрахунковий коефіцієнт запасу міцності 

при симетричному циклі напружень при вигині? 

5. Як визначають розрахунковий коефіцієнт запасу міцності при складному 

напруженому стані при будь-яких циклах? 

 

ТЕМА. Основні силові та кінематичні параметри передач 

 1. За якою формулою визначають передавальне відношення передачі 

обертального руху?  

2.   За якою формулою визначають окружну силу, що діє в передачі? 

3.   За якою формулою визначають потужність, що передається передачею? 

4. За якою формулою визначають крутний момент в передачі? 

5. Як визначається коефіцієнт корисної дії передачі? 

 
ТЕМА. Циліндричні зубчасті передачі 

1. Як визначається модуль зубців циліндричної прямозубої передачі? 

2. За якою формулою визначають міжосьову відстань циліндричної зубчастої 

передачі? 



 

3. Як визначається радіальна сила в циліндричній прямозубій передачі? 

4. Як визначається осьова сила в циліндричній косозубій передачі? 

5. Як визначається радіальна сила в циліндричній косозубій передачі? 

 
ТЕМА. Черв’ячні передачі 

1. За якою формулою визначають передавальне відношення черв’ячної 

передачі? 

2. Як визначається ділильний діаметр черв’яка, виконаного без зсуву? 

3. За якою формулою визначають ККД черв’ячної передачі при провідному 

черв’яку? 

4. За якою формулою визначають міжосьову відстань черв’ячної передачі? 

5. Як визначається радіальна сила на черв’яку? 

6. Типи черв’ячних редукторів. Загальний устрій, змащування і тепловий 

розрахунок. 

 
ТЕМА. Зварні з’єднання 

1. Розрахунок стикових швів при дії розтягуючої сили. 

2. Розрахунок стикових швів при моменті, що вигинає. 

3. Розрахунок кутового лобового шва при дії розтягуючої сили. 

4. Розрахунок кутового лобового шва при дії моменту, що вигинає. 

5. Розрахунок кутового лобового шва при сумісній дії моменту, що вигинає, і 

розтягуючої сили. 
 

 

ТЕМА. Різьбові з’єднання 

1. Розрахунок болта, навантаженого осьовою силою. 

2. Розрахунок болта, що випробовує розтягування і кручення, обумовлене 

затягуванням. 

3. Розрахунок болта, встановленого в отвір із зазором, при навантаженні 

поперечною силою. 



 

4. Розрахунок болта, встановленого в отвір без зазору, при навантаженні 

поперечною силою. 
 

ТЕМА. Фрикційні передачі 

1. Лобові, двосторонні торцеві варіатори. Призначення, загальний устрій і 

кінематичний розрахунок. 

2. Варіатори з розсувними конусами і проміжною ланкою. Призначення, 

загальний устрій і кінематичний розрахунок. 
 

ТЕМА. Вали та осі 

1. Вали та осі. Призначення, конструкція, матеріали. 

2. Розрахунок осей на статичну міцність при вигині. 

3. Розрахунок валів, що випробовують кручення. 

4. Розрахунок валів під дією вигину і кручення. 
 

ТЕМА. Підшипники кочення 

1. Підшипники кочення. Типи, конструкція, призначення. 

2. Розрахунок підшипників кочення і практичний їх підбір за стандартом. 

 

ТЕМА. З’єднання 

1. Шпонкові з’єднання. Призначення, види, устрій. Розрахунок призматичних 

шпонок. 

2. Шліцові з’єднання. Призначення, види, устрій. Розрахунок шліцьових 

з’єднань. 
 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ  

«МАШИНИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» 



 

 

ТЕМА. Місце і призначення будівельних машин у технологічних 

процесах будівельного виробництва. Загальна класифікація і технологічні 

вимоги, що ставлять до обладнання. 

1. Що таке крихкість матеріалу? 

2. Що таке твердість матеріалу? 

3. Як визначити гранулометричний склад гірської маси? 

4. З чого складається  цементобетонна суміш? 

5. Яка фракція характеризує пісок? 

 

ТЕМА. Фізико-механічні властивості будівельних матеріалів та їх 

компонентів. Основні принципи моделювання робочих процесів. 

1. Яка модель підходить для пружного тіла? 

2. Як визначається ступінь подрібнення? 

3. Яким чином залежно від призначення і принципу дії в машинах для 

подрібнення можуть використовуватися різні види навантажень, а саме:   

роздавлювання? 

4. Яким чином залежно від призначення і принципу дії в машинах для 

подрібнення можуть використовуватися різні види навантажень, а саме:   

стирання? 

5. Яким чином залежно від призначення і принципу дії в машинах для 

подрібнення можуть використовуватися різні види навантажень, а саме:   удар? 

6. Основні принципи моделювання робочих процесів. 

 

ТЕМА. Машини та обладнання для подрібнення будівельних матеріалів. 

1. Для чого призначені  щокові дробарки? 

2. Які машини використовують для помелу матеріалу? 

3. Щокові дробарки. Класифікація, їх конструкція, сфера застосування. 

4. Визначення кута захвату щокової дробарки. 



 

5. Визначення частоти обертання ексцентрикового вала та продуктивності 

щокової дробарки. 

6. Конусні дробарки. Класифікація, їх конструкція, сфера застосування. 

7. Валкові дробарки. Класифікація, їх конструкція, сфера застосування. 

8. Розрахунок параметрів валкової дробарки. 

9. Дробарки ударного типу. Класифікація, їх конструкція, сфера застосування. 

10. Визначення основних параметрів дробарок ударної дії. 

11. Машини для помелу кам’яного матеріалу. Принцип дії, класифікація, сфера 

застосування. 

12. Визначення кутової швидкості барабана млина.  

 

ТЕМА. Машини та обладнання для сортування будівельних матеріалів.  

1. Визначити схему ексцентрикового грохоту. 

2. Схеми роботи барабанних і плоских грохотів. 

3. Розрахунок основних параметрів грохотів. 

 

ТЕМА. Бункери, затвори, живильники і дозатори 

1. Для чого призначені бункерні пристрої? 

2. Для чого призначені живильники? 

3. Який живильник представлений на схемі? 

  
4. Конструкція бункерів. Принцип дії, сфера застосування. 

5. Живильники. Принцип дії, класифікація, сфера застосування.  

6. Дозатори.  Принцип дії, класифікація, сфера застосування. 

 

ТЕМА. Машини і устаткування для приготування бетонних сумішей і 

будівельних розчинів. 

1. Який змішувач представлений на схемі? 



 

    

2. Який розчинозмішувач  представлений на схемі? 

   
3. Який бетонозмішувач представлений на схемі? 

   
4. Для чого призначені  бетонозмішувачі з вільним перемішуванням? 

5. Гравітаційні змішувачі. Конструкція, принцип дії, сфера застосування. 

6. Змішувачі примусової дії. Класифікація, конструкція, принцип дії та сфера 

застосування. 

7. Одновальний бетонозмішувач примусової дії. Розрахунок потужності 

змішувача. 

8. Визначення  геометричних параметрів одновального бетонозмішувача 

примусової дії. 

 

ТЕМА. Машини для транспортування та укладання бетонних сумішей і 

розчинів. 

1. Машини пневматичного нагнітання та набризку сумішей і розчинів. 

 

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ  

«МАШИНИ ДЛЯ ЗЕМЛЯНИХ І МЕЛІОРАТИВНИХ РОБІТ» 

 

ТЕМА. Основні фізико-механічні характеристики ґрунтів 

1. Як визначається пористість ґрунтів? 

2. За якою залежністю визначають вагова вологість ґрунтів? 

3. За якою залежністю визначають об’ємна вага ґрунту? 

4. Як визначається число пластичності ґрунту? 



 

5. За якою формулою визначають консистенція зв’язних ґрунтів? 

6. Сили, що діють на плоский прямий ніж при різанні ґрунтів. 

7. Взаємодія сил при роботі плоского клина із урахуванням його затуплення. 

8. Сили, що діють на косий клин. 

9. Процес виглиблення робочого органа з ґрунту. 

10. Типи робочих органів землерийних машин і процес різання ґрунтів. 

 

ТЕМА. Бульдозери 

1. Як визначається експлуатаційна вага бульдозера? 

2. За якою формулою визначають висоту відвала бульдозера з неповоротним 

відвалом? 

3. За якою формулою визначають висоту відвала бульдозера з поворотним 

відвалом? 

4. За якою формулою визначають кут різання відвалу? 

5. За якою формулою визначають номінальне тягове зусилля бульдозерів? 

6. Тяговий розрахунок бульдозера з неповоротним відвалом. 

7. Тяговий розрахунок бульдозера з поворотним відвалом. 

8. Сили, що діють на бульдозер в початковий момент заглиблення відвалу. 

9. Сили, що діють на бульдозер в процесі копання. 

10. Визначення зусилля, що розвиває механізм підйому відвала при підйомі 

відвала з ґрунтом. 

 

ТЕМА. Скрепери 

1. За якою формулою визначають геометричний об’єм ковша скрепера? 

2. За якою формулою визначають ширину ковша скрепера? 

3. Як визначається вага ґрунту в ковші скрепера? 

4. За якою формулою визначають опір ґрунту різанню? 

5. За якою формулою визначають об’єм призми ґрунту в ковші? 

6. Тяговий розрахунок скрепера з традиційною загрузкою ковша. 

7. Сили, що діють на робочий орган скрепера зі сторони стружки ґрунту. 



 

8. Визначення зусиль, що діють на заслонку. 

9. Визначення зусиль, необхідних для розвантаження ковша скрепера при 

примусовій схемі розвантаження. 

10. Загальна схема сил, що діють на скрепер. 

 

ТЕМА. Екскаватори 

1. Як визначається об’єм ковша прямої лопати екскаватора? 

2. Як визначається об’єм ковша зворотної лопати екскаватора? 

3. За якою формулою визначають масу ґрунта в ковші екскаватора? 

4. За якою формулою визначають зусилля на зубцях ковша у кінці процесу 

копання ґрунту? 

5. Як визначається експлуатаційна виробничність экскаватора? 

6. Розрахунок підйомного механізму прямої лопати екскаватора. 

7. Розрахунок напорного механізму прямої лопати екскаватора. 

8. Розрахунок ходового обладнання екскаватора. 

9. Основи розрахунку механізму обертання екскаватора. 

10. Особливості копання ґрунту ковшами екскаваторів з прямою лопатою. 
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СТРУКТУРА ОЦІНКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

ВСТУПНИКІВ 

 
Екзаменаційний білет фахового іспиту включає вісім завдань трьох рівнів 

складності: простого, середнього та підвищеного. Складність завдань 
визначається кількістю логічних кроків, які повинен виконати вступник у 
процесі їх розв’язання. На роботу з цими завданнями відведена одна година. 

Перша група – чотири завдання простого рівня складності, 
розв’язання яких потребує від вступників стандартного застосування 
програмного матеріалу за відомими алгоритмами та зразками. 

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – один бал. 
Завдання першої групи з вибором однієї правильної відповіді (варіанти 

відповіді подані українським буквеним списком: А; Б; В; Г). Наявність у бланку 
відповідей більше однієї відмітки, виправлення варіанту відповіді або 
відсутність відмітки визначається як неправильна відповідь і оцінюється в нуль 
балів.  

Друга група – два завдання середнього рівня складності, розв’язання 
яких потребує від вступників уміння аналізувати ситуацію та виконувати 
нескладні операції розв’язання. 

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – один бал. 
Усі завдання цієї групи є завданнями відкритої форми з короткою 

відповіддю (розв’язання й обґрунтування одержаної відповіді). Виконання 
завдання оцінюється в один бал. 

Невиконання завдання – відсутність кінцевої відповіді, оцінюється в нуль 
балів. 

Третя група – два завдання підвищеного рівня складності, 
розв’язання яких розкриває здатності робити висновки, логічно і 
математично міркувати, обґрунтовувати свої дії та чітко формулювати їх. 

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – три бали. 
Усі завдання цієї групи є завданнями відкритої форми з розгорнутою 

відповіддю (повне розв’язання й обґрунтування одержаної відповіді). 
Розв’язання завдань повинно містити послідовні логічні судження та 
пояснення, необхідні посилання на відповідні факти, з яких випливає конкретне 
твердження. Всі розв’язання мають буди чіткими, конкретними, достатньо 
ілюстрованими.  

Три бали виставляються, якщо вступник розв’язав завдання повністю і 
правильно та надав обґрунтування одержаної відповіді. 



 

Два бали виставляється, якщо вступник не закінчив розв’язання, 
виконавши більше половини логічних кроків, або не розкрив повністю сутність 
відповіді. 

Один бал виставляється, якщо вступник не закінчив розв’язання, 
виконавши не менше половини логічних кроків, та не одержав кінцевого 
результату. 

Нуль балів виставляється у всіх інших випадках. 
Оцінки, виставлені за кожне завдання фахового іспиту, сумуються. 
Максимальна сума балів за всі завдання фахового іспиту – 

дванадцять балів. 
Бали, отримані за виконання завдань фахового іспиту, переводяться в 

шкалу від 100 до 200 балів за таблицею 1. 
Таблиця 1 – Таблиця переведення балів фахового іспиту в шкалу від 100 

до 200 балів 
Сумарна 
кількість 
балів 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Оцінка за 
фаховий 
іспит 

0 50 80 100 115 125 135 145 155 165 180 190 200 

 
На бланку відповідей (нижче останнього запису вступника) 

проставляється (цифрами та прописом) сумарна кількість балів та оцінка за 
фаховий іспит, яка засвідчується підписами членів фахової атестаційної комісії, 
які перевіряли роботу. Роботи, оцінені балами 0-80 або 180-200, додатково 
перевіряються головою фахової атестаційної комісії та засвідчуються його 
підписом. 

Приклад оформлення 
Сумарна кількість балів                          11 (одинадцять) 
 

Оцінка за іспит                               190 (сто дев’яносто) 
 

Члени комісії                                       
На першій сторінці бланку відповідей вгорі справа проставляється 

(цифрами та прописом) лише оцінка за фаховий іспит, яка засвідчується 
підписами членів фахової атестаційної комісії, які перевіряли роботу. 
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