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ВСТУП 
 

До участі в конкурсі на навчання за скороченими програмами підготовки 
бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст 
спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» допускаються особи, які мають 
документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень 
молодшого спеціаліста. 

 
МЕТА І ЗАВДАННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 
Фахове 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 освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 
133 «Галузеве машинобудування». 

 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ  
 
Вступник має виявити базові знання з теорії та практики дисциплін, що 

виносяться на вступне випробування: теоретична механіка, опір матеріалів, 
деталі машин. 

Має знати конструкцію машин за спеціальністю, технологію 
виготовлення деталей машин, 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 ВИПРОБУВАННЯ 
 

1. ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА 

2. ОПІР МАТЕРІАЛІВ 

3. ДЕТАЛІ  МАШИН 

 

ПИТАННЯ З  ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА» 
 
1. Які види реакцій діють на брус зі сторони  шарніра? 

 
2. За якою формулою визначається напруження розтягування, де F – сила; А – 

площа поперечного перерізу бруса? 

3. При яких значеннях кута   (0…360) та сил 1F  і 2F  точка С буде 

знаходитись у стані рівноваги? 

 
4. Як буде змінюватися момент сили відносно точки, якщо, не змінюючи 

напрямок, перенести силу вздовж лінії її дії? 

5. Чи можливо урівноважити момент однією силою? 

6. Чому дорівнює реакція в опорі ? 

  
7. Чому повинна дорівнювати сила F2, щоб брус в положенні рівноваги був 

горизонтальним? 

 



8. Яка кінематична характеристика руху характеризує швидкість зміни 

положення тіла у просторі? 

9. Яке рівняння рівноваги треба скласти, щоб перевірити правильність 

знаходження опорних реакцій для двохопорної балки при дії моменту і сили? 

10. Як визначити  кутову швидкість   через частоту обертання n? 

11. Який зв'язок між частотою обертання тіла та кутовою швидкістю 

обертання? 

12. Чому дорівнює кінетична енергія твердого тіла при поступальному русі? 

13. Який вид руху здійснює шатун двигуна внутрішнього згорання? 

14. Якою одиницею можливо  виміряти роботу сили? 

15. Чому дорівнює потужність моменту, що обертається. 

16. Чому дорівнює лінійне переміщення тіла, що здійснює поступальний рух по 

закону 2t
2
1s   через 1 с після початку руху? 

17. Чому дорівнює кінетична енергія твердого тіла при плоско-паралельному 

русі? 

18. Яка кінематична характеристика руху характеризує  зміни швидкості тіла? 

19. Який обертальний рух тіла називають рівномірним? 

20.  Чому дорівнює лінійна швидкість тіла, що здійснює поступальний рух при  

переміщенні на відстань 1 м за 2 с?  

21. Визначити швидкість точки А, якщо радіус кривошипа дорівнює 0,1 м, а 

кутова швидкість 10 рад / с? 

22. Поступальний рух твердого тіла описується рівнянням 32  ts . Знайти 

швидкість тіла. 

23. Точка рухається по колу радіусом R  з постійною кутовою швидкістю  . 

Знайти нормальне прискорення точки. 

24. Потужність на ведучому валу визначається з виразу 11M , а на відомому 

відповідно 22M . Вказати правильне співвідношення між ними. 

25. Знайти відцентрове прискорення точки А на кривошипі, розташованої 

відносно осі обертання на відстані 0,2 м, при кутовий швидкості 5 рад / с. 



26. Визначити швидкість прямолінійного руху тіла V, що пройшов шлях 10 м за 

час t = 2 с. 

 

ПИТАННЯ З  ДИСЦИПЛІНИ  «ОПІР МАТЕРІАЛІВ» 
 

1. Чи залежить виникаюче при розтягу (стиску) напруження від матеріалу 

брусу? 

2. Як розподіляються напруження в поперечному перерізу бруса при 

розтягненні (стиску)? 

3. В якому шарі балки виникає розтягнення  при чистому згинанні? 

4. Стержень розтягнутий осьовою силою. Чи можливе при цьому його 

згинання?  

5. За якою формулою знайти нормальні напруження при розтягуванні, F-сила, 

А- площа поперечного перерізу? 

6. Визначте який діє на балку згинаючий момент. 

 
7. Чи можуть бути скачки на епюрі згинаючих моментів, якщо балка 

навантажена зосередженими силами та розподільним навантаженням? 

8. Визначити величину повздовжніх сил в перерізі А стержня. 

 
9. За якою формулою знайти нормальні напруження при згині? 

10. Якого виду деформації виникають в валах зубчатої передачі? 

11. Якою силою F2 можливо урівноважити брус?  

   



12. Який вид деформації діє на стержень при його розтягненні, силою, що 

проходить через центр мас поперечного перетину? 

13. Який вид напруження діє на вал при його закручуванні? 

14. До якого граничного напруження можливо навантажувати брус, щоб не 

з’явилась пластична деформація? 

15. Знайти вертикальну реакцію, яка виникає на опорі А. 

         
16. В яких одиницях вимірюється потужність двигуна? 

17. Який вид деформації діє на вал при його закручуванні? 

18. Чому дорівнює момент сили F, яка діє на плече l? 

19. Знайти згинаючий момент M , який виникає на опорі В. 

 
20. Стержень розтягнутий осьовою силою. Яке діє у поперечному перерізі 

напруження? 

21. В яких одиницях вимірюється кутова частота обертання? 

22. За якою формулою можна знайти напруження згинання при згинаючому 

моменті М і моменті опору Wx?  

23. При якому навантаженні на епюрі згинаючих моментів, можуть бути 

скачки? 

24. Два стержня зварені в стик. Які напруження діють в звареному шві при 

розтягненні стержня? 

25. Чому дорівнює площа поперечного перерізу круглого стержня діаметром d? 

26. Чому дорівнює площа поперечного перерізу прямокутного стержня зі 

сторонами а і b ? 

 

 

 



ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ДЕТАЛІ МАШИН» 
 

1. За якою формулою можна знайти передаточне відношення зубчастої 

передачі? 

2. Як визначити ділильний діаметр зубчастого колеса? 

3. Чи забезпечують зубчасті передачі передаточне відношення постійним? 

4. Яка ланка червячної передачі є ведучою? 

5. За якою формулою можна знайти передаточне відношення зубчастої 

передачі? 

6. Яка передача має постійне передаточне відношення: без ковзання?  

7. Які підшипники мають більш високу вантажопідйомність при інших рівних 

умовах? 

8. Як впливає збільшення кута нахилу зубів в косозубій передачі на величину 

осьової сили? 

9. Як впливає число заходів червяка на значення ККД червячної передачі при 

однаковому передаточному відношенні? 

10. Яка передача здібна передати більшу потужність? 

11. Яка різниця між валом і віссю? 

12. Чому дорівнює осьове переміщення гайки при двох її повних обертах 

навколо болта? 

13. Знайти передаточне відношення червячного редуктора, якщо число зубців 

колеса дорівнює 30, а червяк двохзахідний.  

14. Які зубчасті передачі ви знаєте? 

15. Яким чином з'єднується зубчате колесо і вал у редукторі? 

16. Які передачі передають обертаючий момент на значні відстані? 

17. Натяг з'єднання вала і шківа здійснюється нагріванням  якої деталі? 

18. Яка різьба використовується в кріпильних болтових з'єднаннях? 

19. Для з'єднання вала і зубчатого колеса в редукторі використовується яка  

шпонка? 



20. Яким чином виконується з'єднання підшипника і вала?  

21. З'єднання зубчатого вінця черв'ячного колеса з чавунною ступицею 

виконується яким чином? 

22. Чому дорівнює передатне відношення черв'ячної передачі: число заходів 

черв'яка 1z1  , число зубів колеса  30z2   

23. Деталь у механізмі переміщається за допомогою якої  ходової різьби? 

24. Для змащення зубчатих коліс у редукторі застосовується яке мастило? 

25. Чому дорівнює передаточне відношення циліндричної передачі з числом 

зубів: z1 = 18  і   z2 = 36? 

26. Яка  передача  працює  без ковзання? 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 
 

1. Вступникам 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 аркуші відповідей (нижче останнього запису тестуємого) підсумовується і 
проставляється (цифрами та прописом) загальна кількість балів та оцінка за 
фахове 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 аркуша 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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