
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДВНЗ "ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Голова приймальної комісії 

__________ Ляшок Я.О. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  

фахового вступного випробування 

на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» 

(на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) 

Напрям підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноармійськ, 2015 р. 



Мета вступного іспиту — з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних 

абітурієнтам для опанування ними бакалаврської програми за відповідною 

спеціальністю та проходження конкурсу. Завданнями вступного іспиту є: оцінка 

теоретичної підготовки абітурієнтів з дисциплін фундаментального циклу та 

професійно-орієнтованих фахової підготовки молодшого спеціаліста; виявлення 

рівня і глибини практичних умінь і навичок; визначення здатності застосування 

набутих знань, умінь і навичок під час розв’язання практичних ситуацій. 

 

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного 

засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра абітурієнти повинні мати 

базову освіту за однойменним напрямом підготовки та здібності до оволодіння 

знаннями, уміннями і навичками в галузі загальнотехнічних наук. Обов’язковою 

умовою є володіння державною мовою. 

 

1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ 

 

Програма вступних іспитів охоплює коло питань, які в сукупності 

характеризують вимоги до знань і вмінь особи, що бажає навчатись у Донецькому 

національному технічному університеті з метою одержання освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки  “Інженерна механіка”. 

Випускники коледжів та технікумів за відповідним напрямом підготовки 

складають тестові випробування з курсів нормативних дисциплін 

фундаментального циклу, загально-технічної підготовки і окремих дисциплін за 

рішенням відповідних методичних комісій спеціальностей. 

Тестові завдання включають запитання, узгоджені методичною комісією 

спеціальності і дозволяють охопити весь базовий матеріал освітньо-професійної 

програми молодих спеціалістів за відповідним напрямом підготовки. 

 

 

 



2.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ 

ВИПРОБУВАНЬ 

 

Порядок проведення фахових вступних випробувань визначається 

Правилами прийому на навчання за освітньо-професійними програмами 

підготовки бакалавра до Донецького національного технічного університету в 

2015 році. 

3.  ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

3.1 Вимоги до знань базових понять 

Абітурієнт повинен досконало володіти базовими поняттями з технічної 

механіки, такі як: матеріальна точка; абсолютно тверде тіло; сила; система сил; 

момент сили; деформація; напруження; епюра; міцність; жорсткість; швидкість; 

прискорення; робота; потужність; енергія; механізм; машина; механічна 

передача; модуль; передаточне число і основними поняттями технології 

машинобудування, металорізальних верстатів і інструментів та гідравліки. 

 

3.2 Назва змістових блоків 

1. Статика 

1.1. Основні поняття та аксіоми статики 

1.1.1. Аксіоми статики 

1.2. Плоска та просторова системи сил 

1.2.1. Плоска система збіжних сил 

1.2.2. Пара сил 

1.2.3. Плоска система довільно розташованих сил 

1.2.4 Просторова система сил 

1.2.5. Центр ваги 

 

2. Опір матеріалів 

2.1. Основні положення  

2.1.1. Основні задачі опору матеріалів 

2.2. Прості деформації  

2.2.1. Розтяг і стиск 

2.2.2. Кручення  

2.2.3. Згин 

2.3. Складні деформації  

2.3.1. Гіпотези міцності і їх застосування 



2.3.2. Стійкість стислих стержнів 

2.4. Кінематика  

2.4.1. Основні поняття кінематики  

2.4.2. Кінематика матеріальної точки 

2.4.3. Прості рухи твердого тіла 

2.4.4. Складний рух точки 

2.4.5. Складний рух твердого тіла 

2.5. Динаміка  

2.5.1. Основні поняття і аксіоми динаміки 

2.5.2. Динаміка матеріальної точки 

2.5.3. Робота і потужність 

2.5.4. Загальні теореми динаміки 

 

3. Деталі машин 

3.1. Міцність при сталих ударних та циклічних навантаженнях  

3.1.1. Надійність деталей машин 

3.2. Механічні передачі 

3.2.1. Загальні відомості про передачі 

3.2.2. Фрикційні передачі 

3.2.3. Зубчасті передачі  

3.2.4. Передача гвинт-гайка 

3.2.5. Черв'ячні передачі 

3.2.6. Пасові передачі 

3.2.7. Ланцюгові передачі 

3.3. Вузли валів 

3.3.1. Вали і осі 

3.3.2 Підшипники 

3.3.3. Муфти 

3.3.4. Шпонкові і шліцові з’єднання  

3.4. Механізми  

3.4.1. Механізми зворотно-поступального, коливального і 

переривчастого руху  

3.5. Редуктори  

3.5.1. Основні типи редукторів   

 

4. Гідравліка 

4.1 Загальні відомості про рідину 

4.2 Визначення рідини 

4.2.1 Фізичні властивості рідини 

4.2.2 Сили діючі в рідині 

4.3 Гідростатика 

4.4 Тиск у точці рідини, що покоїться та його властивості 

4.5 Основне рівняння гідростатики . 

4.6 Основи кінематики i динаміки рідини 

4.6.1 Рівняння Бернуллі 

 



5. Технологія машинобудування: 

5.1 Технологія виробництва заготовок 

5.2 Технологічні процеси обробки заготовок і складання машин 

 

6. Металорізальні верстати і інструменти 

6.1 Різальний інструмент 

6.2 Металорізальні верстати 
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