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ВСТУП 
 

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 
освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» за 
скороченою формою навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста. Термін навчання 1 рік 10 місяців.  

Випускники коледжів та технікумів за відповідним напрямом підготовки на 2-й 

курс навчання складають тестові випробування з дисциплін «Вища математика», 
«Фізика», «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка», «Опір 
матеріалів», «Теоретична механіка», «Деталі машин», «Теорія механізмів і машин», 
«Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання», «Технологія 
конструкційних матеріалів та матеріалознавство». 

Мета вступного іспиту — з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних 
абітурієнтам для опанування ними бакалаврських програм за відповідними 
спеціальностями та проходження конкурсу.  

Завданнями вступного іспиту є: оцінка теоретичної підготовки абітурієнтів з 
дисциплін фундаментального циклу та професійно-орієнтованих дисциплін фахової 
підготовки молодшого спеціаліста; виявлення рівня і глибини практичних умінь і 
навичок; визначення здатності їх застосування 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 загально-технічних наук. Обов’язковою умовою є 
володіння державною мовою. 

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 2017 році. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Розділ 1. _Вища математика 
 

1. Початок алгебри. Дійсні числа та дії над ними. Алгебраїчні перетворення. 
Рівняння з однією змінною: розв'язування лінійних, квадратних, біквадратних, 
ірраціональних, показникових, логарифмічних рівнянь. Нерівності [1-3, 7-9]. 
2. Поняття про системи лінійних рівнянь. Розв'язок системи лінійних рівнянь. 
Сумісні і несумісні системи рівнянь. Визначені і невизначені системи лінійних 
рівнянь. розв'язування систем рівнянь методом послідовного виключення 
невідомих (методом Гауса) [1, 3, 7-9]. 
3. Визначники другого і третього порядків. Визначники n-го порядку. 
Властивості визначників. Мінори і алгебраїчні доповнення. Розкладання 
визначника за елементами рядка або стовпця. Способи обчислення визначників. 
Правило Крамера розв'язування систем п лінійних рівнянь з п невідомими [1, 3, 7-
9]. 
4. Види матриць. Елементарні перетворення матриць. Ранг матриці. Теорема 
Кронекера-Капеллі про сумісність системи лінійних рівнянь. Системи однорідних 
рівнянь. Добуток матриці. Обернена матриця. Добуток прямокутних матриць. 
Додавання матриць і множення матриць на число. Розв'язування систем лінійних 
рівнянь за допомогою оберненої матриці. Матричне рівняння [1-4, 6-9]. 
5. Декартові координати вектору і точки. Приклади економічних задач, 
пов'язаних із використанням векторної алгебри та аналітичної геометрії. 
Координати на прямій. Координати на площині. Координати у просторі. Лінійні 
операції з векторами в координатах. Координати точки поділу відрізка. 
Координати вектору, що заданий двома точками. Ознака колінеарності двох 
векторів. Ознака компланарності трьох векторів. Властивості скалярного добутку 
двох векторів. Вираз скалярного добутку через координати [1, 7-9].  
6. Пряма як лінія першого порядку. Загальне рівняння прямої. Дослідження 
неповного рівняння прямої. Рівняння прямої у відрізках на осях. Параметричні і 
канонічні рівняння прямої. Рівняння прямої, що проходить через дві задані точки. 
Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. Кут між двома прямими. Умови 
перпендикулярності і паралельності двох прямих. Нормальне рівняння прямої. 
Відстань від точки до прямої [1, 3, 7-9]. 
7. Площина як поверхня першого порядку. Загальне рівняння площини. 
Дослідження неповного рівняння площини. Рівняння площини у відрізках на 
осях. Рівняння площини, що проходить через три задані точки. Кут між двома 
площинами. Умови перпендикулярності і паралельності двох площин. Нормальне 
рівняння площини. Відстань від точки до площини [1, 3, 7-9]. 
8. Канонічні рівняння прямої, що проходить через дві задані точки. Кут між 
двома прямими. Умови перпендикулярності і паралельності двох прямих. Кут між 
прямою і площиною. Умови паралельності та перпендикулярності прямої і 
площини [1, 3, 7, 9]. 
9. Еліпс. Дослідження форми еліпса. Гіпербола. Асимптоти гіперболи. 
Дослідження форми гіперболи. Парабола. Дослідження форми параболи. 
Ексцентриситет лінії другого порядку. Директриси ліній другого порядку [1, 3, 7, 
9]. 



10. Поняття функції. Способи задавання функції. Область визначення та 
область значень функції. Властивості функцій: обмеженість і необмеженість, 
зростання и спадання функції, парність і непарність, періодичність. Геометричне 
зображення функції. Класифікація функцій. Елементарні функцій та їх графіки. 
Поняття оберненої функції. Обернені тригонометричні функції. Суперпозиція 
функцій [1, 3, 5-9].  
11. Числова послідовність. Означення границі послідовності. Нескінченно малі 
величини. Нескінченно великі величини. Зв'язок між нескінченно малими та 
нескінченно великими величинами. Означення границі функції. Односторонні 
границі. Властивості функцій, що мають скінченні границі. Граничні переходи у 
рівностях і нерівностях. Леми про нескінченно малі величини. Арифметичні 

операції над функціями, що мають скінченні границі.  Границя  функції  при 

х→0.  Невизначені вирази. Границя монотонної функції. Число е. Натуральні 
логарифми [1, 4-9].  
12. Означення неперервності функції в точці. Неперервність функції на 
відрізку. Арифметичні операції над неперервними функціями. Класифікація 
розривів. Властивості неперервних функцій. Неперервність елементарних 
функцій [1, 4-9]. 
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Розділ 2. Теоретична механіка 
Частина 2      

 
1. Засоби завдання руху точки (натуральний, координатний, векторний) [1-2].  
2. Швидкість та прискорення точки [1-2]. 
3. Дотичне та нормальне прискорення точки [1-2]. 



4. Поступальний рух твердого тіла [1-2]. 
5. Обертальний рух твердого тіла [1-2].  
6. Швидкість та прискорення точки тіла, що обертається [1-2]. 
7. Рівняння плоского руху твердого тіла. Розкладення руху на поступальний та 

обертальний [1-2]. 
8. Визначення швидкості точок тіла при плоскому русі (метод полюса, теорема 

проекцій швидкостей двох точок тіла, метод миттєвого центру швидкості) [1-
2]. 

9. Визначення прискорень точок тіла при плоскому русі (метод полюса, метод 
миттєвого центру прикорень) [1-2]. 

10. Рух твердого тіла, що має одну нерухому точку. Теорема Ейлера-Даламбера. 
Кінематичні характеристики [1-2]. 

11. Швидкість та прискорення точки тіла, що рухається, маючи одну нерухому 
точку [1-2]. 

12. Загальний випадок руху вільного твердого тіла [1-2]. 
13. Складний рух точки. (відносний, переносний, абсолютний) [1-2]. 
14. Складання швидкостей точки тіла при складному русі [1-2]. 
15. Складання прикорень точки тіла при складному русі. Теорема Коріоліса [1-2]. 
16. Складний рух твердого тіла. 

Випадки коли: 
а) відносний та переносний рухи поступальні; 
б) відносний та переносний рухи обертальні навколо паралельних осей [1-2]. 

17. Дві задачі динаміки [1-2].  
18. Методи інтегрування диференційних рівнянь прямолінійного руху точки для 

випадків )();();( xfFxfFtfF === &  [1-2]. 
19. Криволінійний рух точки [1-2].  
20. Відносний рух точки. Окремі випадки [1-2]. 
21. Загальні теореми динаміки точки: 

а)  теорема про зміну кількості рух; 
б)  теорема про зміну кінетичної енергії; 
в)  теорема про зміну кінетичного моменту [1-2].  

22. Механічна система. Центр мас[1-2].   
23. Момент інерції тіла відносно осі. Радіус інерції [1-2]. 
24. Теорема Гюйгенса [1-2]. 
25. Теорема про рух центра мас системи. Закон збереження руху центра мас [1-2]. 
26. Теорема про зміну кількості руху системи. Закон збереження кількості руху [1-

2]. 
27. Кінетичний момент системи. Теорема про зміну кінетичного моменту. Закон 

збереження кінетичного моменту [1-2]. 
28. Кінетична енергія системи для різних випадків руху (поступальний, 

обертальний, плоский) [1-2]. 
29.  Робота сил. Потужність  [1-2]. 
30. Теорема зміну кінетичної енергії системи [1-2]. 
31. Диференційне рівняння тіла що має плоский рух, обертальний рух [1-2].  
32. Принцип Даламбера [1-2]. 



33. Головний вектор та головний момент сил інерції для різних випадків руху [1-
2]. 

34. Динамічні реакції, що діють на вісь тіла, що обертається [1-2]. 
35. Можливі переміщення системи. Знаходження залежності між ними для 

системи з однім ступенем свободи [1-2]. 
36. Принципи можливих переміщень [1-2]. 

 
Перелік рекомендованої літератури 
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ЦНЛ, 2004. – 320 с. 
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 Розділ 3. Опір матеріалів 

 
 1. Основні задачі та предмет курсу опору матеріалів  [1-3]. 
 2. Одновісний розтяг-стиск [1-3]. 
 3. Статично невизначувані системи при розтягу-стиску [1-3]. 
 4. Механічні характеристики конструкційних матеріалів [1, 3-5]. 
 5. Основи теорії напружено-деформованого стану в точці [1, 3-5]. 
 6. Теорії та критерії міцності [2-3, 5]. 
 7. Геометричні характеристики плоских перерізів [1, 3-5]. 
 8. Зсув [1-3]. 
 9. Кручення круглих валів [1-3, 5]. 
10. Згин [1-3, 5]. 
11. Розрахунок на міцність при згині [1-3, 5]. 
 12. Методи визначення переміщень при згині [1-3]. 
 13. Основи метода сил [1-3]. 
 14. Складний напружений стан [1-3, 5]. 
 15. Поздовжньо-поперечний згин [1-3, 5]. 
 16. Спеціальні питання теорії згину [1-3]. 
17. Розрахунки на міцність у разі динамічного навантаження [1-5]. 
18. Розрахунок на витривалість [1-5]. 
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Розділ 4. _Фізика 
 

1. Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її 
розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло й матеріальна точка. Система відліку. 
Способи вимірювання довжини і часу. Відносність механічного руху. Траєкторія 
руху. Рівномірний прямолінійний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. 
Рівняння рівномірного прямолінійного руху. Закон додавання швидкостей. 
Графіки  залежності кінематичних величин від часу для рівномірного 
прямолінійного руху. Нерівномірний рух. Середня та миттєва швидкість. 
Рівноприскорений рух. Прискорення. Рівняння рівноприскореного руху. 
Швидкість і пройдений шлях тіла під час рівноприскореного прямолінійного 
руху. Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівноприскореного 
прямолінійного руху. Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння. Рівняння 
руху під час вільного падіння тіл. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. 
Період і обертова частота. Кутова швидкість. Зв'язок лінійних і кутових величин, 
що характеризують рух матеріальної точки по колу. Доцентрове прискорення [4-
6, 9). 
2. Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання сил. 
Додавання сил. Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи 
відліку. Інерція та інертність. Маса та імпульс тіла. Другий закон Ньютона. Третій 
закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона. Гравітаційна взаємодія. 
Закон всесвітнього тяжіння. Гравітаційна стала. Сила тяжіння. Вага й невагомість. 
Рух тіла, кинутого вертикально вгору. Рух тіла, кинутого горизонтально. Рух тіла, 
кинутого під кутом до горизонту. Штучні супутники Землі. Перша космічна 
швидкість. Розвиток космонавтики. Внесок український учених у розвиток 
космонавтики (Ю. Кондратюк, С. Корольов та ін.). Деформація тіл. Сила 
пружності. Механічна напруга. Закон Гука. Модуль Юнга. Сили тертя. Коефіцієнт 
тертя ковзання. Рух тіла під дією кількох сил. Рівновага тіл. Види рівноваги тіл. 
Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання. Момент сили. Центр тяжіння [1-2, 5-
6, 9]. 
3. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу.  Реактивний рух. Механічна 
робота та потужність. Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія. 
Взаємні перетворення потенціальної і кінетичної енергії  в механічних процесах. 
Повна механічна енергія. Закон збереження енергії. Абсолютно пружний удар 
двох тіл [1-3, 9]. 
4. Коливальний рух. Умови виникнення коливань. Вільні коливання. 
Гармонічні коливання. Амплітуда, період і частота коливань. Рівняння 
гармонічних коливань. Фаза коливань. Математичний маятник.  Період коливань 
математичного маятника. Пружинний маятник та період його коливань. 
Перетворення енергії під час коливань математичного й пружинного маятників. 
Вимушені коливання. Резонанс. Енергія коливального руху. (Автоколивання.) 
Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та 
поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Швидкість поширення хвиль [ 2, 6, 9]. 
5. Принцип відносності А. Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії 
відносності (СТВ). Швидкість світла у вакуумі. Відносність одночасності подій. 
Відносність довжини і часу. Релятивістський закон додавання швидкостей. 



Взаємозв'язок маси та енергії. Сучасні уявлення про простір і час. Взаємозв’язок 
класичної та релятивістської механіки. Зв’язок механіки з іншими фізичними 
теоріями, науками, технікою. Роль механіки в соціально-економічному розвитку 
суспільства. Внесок українських учених у розвиток механіки [3, 5, 7-9] 
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Розділ 5. Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка 

 
1. Проекції точки. Система прямокутних проекцій (епюр Монжа). Проекції точки 
на двох та трьох площинах проекцій. Прийоми побудови третьої проекції точки за 
двома заданими [1-3].  
2. Проекції прямої. Поняття про пряму. Проекції прямої на двох та трьох 
площинах проекцій. Положення прямої щодо площин проекцій. Умови видності 
[1-3]. 
3. Проекції площини. Способи задання площини. Положення площини щодо 
площин проекцій. Точка в площині. Проекції плоских фігур. Умови видності [1-
3]. 
4. Зображення геометричних тіл. Ортогональні проекції найпростіших 
геометричних тіл (призма, піраміда, конус, циліндр, сфера). Побудова проекцій 
точок, що належать поверхням геометричних тіл [1-3]. 
5. Способи перетворення креслень. Спосіб заміни площин проекцій. Спосіб 
обертання [1-3].  



6. Перетин поверхонь площиною. Перетин граних та кривих поверхонь 
площиною, перпендикулярною до площини проекцій. Дійсна величина фігури 
перерізу [1-3]. 
7. Зображення: вигляди, розрізи, перерізи. Система розташування зображень. 
Основні вигляди. Місцеві та додаткові вигляди. Позначення виглядів. Розрізи та 
перерізи: види, позначення та розташування. Штрихування в розрізах та 
перерізах. Умовності та спрощення на кресленнях [1-4]. 
8. Різьби та кріпильні вироби. Різьба: утворення, класифікація, зображення та 
позначення. Стандартні різьбові кріпильні деталі. Різьбові з’єднання [1-4].  
9.Робочі креслення деталей. Нанесення розмірів на кресленнях деталей. 
Позначення на кресленнях матеріалів, що застосовуються для виготовлення 
деталей. Основні написи креслення та їх зміст [1-4].  
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Розділ 6. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство 

 
6.1. Технологія конструкційних матеріалів 

1. Основи металургійного виробництва. Поняття про основні фізико-хімічні 
процеси в металургійному виробництві. Металургія чавуну, сталі. Виробництво 
міді, алюмінію, магнію та титану[1-2, 4-7]. 
2. Основи технології ливарного виробництва. Фізичні основи виробництва 
виливків. Класифікація і властивості ливарних сплавів. Дефекти у виливках та 
способи їх попередження. Способи виготовлення виливок, виготовлення виливків 
у піщано-глинистих формах, схема технологічного процесу. Виготовлення 
виливок за моделями, що виплавляються, та литтям в оболонкові (кіркові) форми. 
Виготовлення виливків у постійних формах: у кокіль, під тиском та відцентровим 
литтям. Виготовлення виливків з чавуну, сталі, сплавів на основі кольорових 
металів [1-2, 6].  
3. Основи технології обробки тиском. Суть обробки металів тиском (ОМТ). 
Класифікація видів обробки металів тиском. Види деформації, механізм 
пластичної деформації. Холодна та гаряча деформації. Прокатування: схема, 
умови, види, продукція прокатного виробництва та устаткування. Пресування та 
волочіння металу: призначення, устаткування, інструмент та сортамент виробів. 
Кування: характеристика процесу, види ковальських операцій, інструмент, 



обладнання, основні технологічні операції. Гаряче об’ємне штампування (ГОШ): 
характеристика процесу, різновиди процесу, класифікація штампів, обладнання 
для ГОШ. Холодне об’ємне штампування (ХОШ): характеристика процесу, 
різновиди процесу, холодне видавлювання, висадка, холодне формування. 
Холодне листове штампування: характеристика процесу, технологічні операції і 
штампи для листового штампування. Особливі способи листового штампування 
[5-7]. 
4. Виготовлення деталей із композиційних порошкових матеріалів та неметалевих 
матеріалів. Характеристика композиційних порошкових матеріалів. Загальні 
відомості про неметалеві матеріали, їх застосування [3-5, 7].  
5. Основи технології зварювального виробництва. Загальна характеристика 
зварювального виробництва. Фізичні основи одержання зварного з’єднання. 
Класифікація способів зварювання: дугове зварювання (ручне, автоматичне, 
напівавтоматичне). Дугове зварювання, плазмове зварювання, газове зварювання; 
сутність і особливості процесів. Нанесення зносостійких і жаростійких покриттів: 
різновиди наплавлення, матеріали що застосовуються; металізація. Пайка: 
сутність процесу, способи, матеріали, типи паяних з’єднань. Особливості 
зварювання та наплавлення різних металів і сплавів [1, 4-7].  
 

6.2.   Матеріалознавство 
1. Атомно-кристалічна будова металів. Поняття про кристалічні гратки. Реальна 
будова металів. Дефекти внутрішньо кристалічної будови, їх вплив на властивості 
металів. Кристалізація металів, механізм процесу кристалізації та фактори, що 
впливають на процес. Модифікування рідкого металу. Будова металевого зливка. 
Перетворення у твердому стані. Пружна і пластична деформація та механічні 
властивості. Рекристалізаційні процеси. Холодна і гаряча деформація. Конструктивна 
міцність металів. Властивості металів, що визначають довговічність виробів. Шляхи 
підвищення міцності металів [1, 4-5, 7]. 
2. Теорія сплавів. Види сплавів. Діаграми стану. Сплав, система, компонент, фаза. 
Види сплавів. Тверді розчини. Механічні суміші. Хімічні сполуки. Діаграми стану 
подвійних сплавів, експериментальні методи їх побудови. Діаграма стану залізо-
вуглець. Діаграма стану залізо-цементит. Компоненти, фази та структура сталей 
та білих чавунів, їх характеристики, умови утворення та властивості. Вуглецеві 
сталі та чавуни, класифікація та маркірування [1-2, 4-5, 7].  
3. Основи теорії термічної обробки. Перетворення сталі при нагріванні. Ріст зерна 
аустеніту: вплив розміру зерна на механічні та технологічні властивості сталі. 
Перегрів та перепал. Перетворення аустеніту при охолодженні. Діаграма 
ізотермічного перетворення аустеніту. Перлітне перетворення. Мартенситне 
перетворення та його особливості. Бейнітне перетворення. Перетворення при 
відпуску загартованої сталі. Оборотна та необоротна відпускна крихкість. 
Старіння сталі [1, 6-7]. 
4. Технологія термічної обробки. Загальна характеристика процесу термічної 
обробки сталі. Класифікація видів термічної обробки: відпал сталі, види відпалу; 
нормалізація сталі; гартування сталі, особливості і технологія; відпуск сталі: види 
та призначення, технологія проведення відпуску. Методи поверхневого зміцнення 
сталі.  



Термомеханічна обробка: види та галузі застосування. Фізичні основи хіміко-
термічної обробки сталі. Цементація, призначення та різновиди. Термічна обробка 
після цементації та властивості цементованих деталей. Азотування сталі: 
призначення, галузі застосування, властивості азатованого шару. Ціанування 
(нітроцементація): призначення, види. Дифузійна металізація. Особливості 
термічної обробки легованих сталей [1, 6-7]. 
5. Машинобудівні сталі та сплави. Конструкційні сталі та сплави, що 
застосовуються при звичайній температурі: цементуємі сталі, поліпшуємі сталі, 
пружинно-ресорні сталі і сплави, підшипникові сталі. Конструкційні сталі та 
сплави, що застосовуються при підвищеній температурі: жаростійкі та жароміцні 
сталі і сплави, жаростійкість та жароміцність[1-2, 4-7].  
6. Інструментальні сталі та сплави: класифікація, сталі для ріжучого та 
вимірювального інструменту, сталі для штампових інструментів, швидкорізальні   
сталі,   тверді   сплави [1-2, 4-7]. 
7. Сталі та сплави з особливими властивостями: корозійностійкі (нержавіючі) 
сталі, зносостійкі сталі, магнітні та немагнітні сталі та сплави, сталі та сплави з 
особливими електричними властивостями, сплави з особливими тепловими 
властивостями. Титан та його сплави. Тугоплавкі метали та сплави на їх основі [1-
2, 4-7]. 
8. Кольорові метали та сплави в машинобудуванні. Антифрикційні сплави. 
Припої. Мідь та її сплави. Латуні та бронзи: склад, властивості, маркування та 
застосування. Алюміній та його сплави. Алюмінієві ливарні сплави (силуміни), 
властивості та термічна обробка. Алюмінієві сплави, що деформуються. 
Дюралюміни. Антифрикційні сплави на олов’яній, свинцевій та цинковій основі. 
Припої. Металокерамічні сплави [1-7]. 
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Розділ 7. Деталі машин 

 
1. Основи розрахунку і конструювання деталей машин. Класифікація деталей і 
вузлів машин. Основні критерії працездатності і розрахунку деталей машин. Види 



розрахунків. Розрахункові навантаження. Допустимі напруги, коефіцієнти запасу 
міцності. Надійність машин і шляхи її підвищення [2-4]. 
2. Енергосилові характеристики електромеханічних приводів. Улаштування 
електромеханічного приводу. Основні та похідні характеристики 
електромеханічних приводів. Розрахунок ККД [1-3]. 
3. Прямозубі циліндричні передачі. Геометрія передачі. Критерії працездатності і 
розрахунку. Розрахункове навантаження в зачепленні. Матеріали і термообробка 
зубчастих коліс. Визначення допустимих контактних напружень та напружень 
вигину при розрахунку на втомну міцність. Розрахунок зубів прямозубих 
циліндричних передач по контактним напруженням і на вигин. Сили в зачепленні. 
Умова міцності зубів по напруженням вигину і контактним напруженням [1-5]. 
4. Косозубі циліндричні передачі. Геометрія та кінематика передачі. Критерії 
працездатності і розрахунку. Розрахункове навантаження в зачепленні. Матеріали 
і термообробка зубчастих коліс. Визначення допустимих контактних напружень 
та напружень вигину. Розрахунок по контактним напруженням і на вигин. Сили в 
зачепленні. Умова міцності зубів по напруженням вигину і контактним 
напруженням [1-5]. 
5. Конічні передачі. Геометрія та кінематика передачі. Критерії працездатності і 
розрахунку. Розрахункове навантаження в зачепленні. Матеріали і термообробка 
зубчастих коліс. Визначення допустимих контактних напружень та напружень 
вигину при розрахунку на втому. Розрахунок зубів по контактним напруженням і 
на вигин. Сили в зачепленні [1-5]. 
6. Геометрія, кінематика та силові параметри гвинтових передач. Геометрія та 
кінематика передачі. Критерії працездатності і розрахунку. Матеріали елементів 
гвинтових передач. Основні види розрахунків [1-5]. 
7. Черв’ячні передачі. Загальна характеристика і область застосування. 
Класифікація черв’ячних передач. Кінематика і геометрія черв’ячних передач. 
Ковзання в зачепленні і ККД. Сили в зачепленні. Геометрія зубчастого вінця 
прямозубого циліндричного колеса. Критерії працездатності і розрахунку 
черв’ячних передач. Розрахунок зубів на контактну міцність і на вигин. 
Розрахункове навантаження. Матеріали і допустимі напруження. Тепловий 
розрахунок, охолодження і змащення [1-5]. 
8. Ланцюгові передачі. Принцип дії, область застосування. Основні 
характеристики. Конструкції приводних ланцюгів. Сили в ланцюгової передачі. 
Навантаження на вали. Кінематика і динаміка передачі. Критерії працездатності і 
розрахунку. Допустимі значення зношування ланцюга, навантаження на вали, 
змащування, розрахунок [1-5]. 
9. Ремінні (пасові) передачі. Геометрія і кінематика ремінних передач. Сили і 
силові залежності, напруги в ремені. Ковзання в передачі. Способи натягу 
ременів. Розрахунок ремінних передач. Основні схеми передач плоским і 
клиновими ременями. Типи і матеріали ременів. Методика розрахунку передач. 
Передача зубчастим ременем [1-5]. 
10. Вали та осі. Осі та вали механічних передач приводів робочих машин. 
Конструктивні елементи та методика їх проектування. Вибір розмірів і 
розрахунок міцності шпонкових та зубчастих (шліцьових) з’єднань [1-5]. 



11. Підшипники. Види, призначення, побудова і класифікація підшипників 
кочення. Основні причини втрати працездатності підшипників та їх динамічна 
вантажність. Еквівалентне навантаження підшипників та їх вибір. Особливості 
вибору радіально-упорних підшипників кочення [1-4]. 
12. Муфти. Призначення і класифікація муфт. Конструкції і принцип роботи 
муфт: глухих (втулкової і фланцевої); компенсуючих жорстких (кулачково-
дискової і зубчастої); пружних (втулочно-пальцевої, з гумовою зірочкою, з 
пружною оболонкою) [1-4]. 
13. Зварні з’єднання. Види з’єднань. Основні види розрахунків зварних з’єднань 
[1-4]. 
14. Різьбові з’єднання. Різьба та її параметри. Моменти сил в болтовому з’єднані 
при його затяжці. Основні випадки розрахунку болтових з’єднань на міцність [1-
4]. 
15. Пружини. Класифікація пружин по виду навантаження і за формою. 
Допустимі напруження. Розрахунок циліндричних гвинтових пружин, 
розтягування і стискання [1-4]. 
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Розділ 8. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання 
 

1. Роль стандартизації в сучасному машинобудуванні. Державна система 
стандартизації. Основні терміни та визначення. Методи стандартизації. Види 
стандартів, категорії стандартів і об’єкти стандартизації. Органи та служби 
стандартизації, порядок розробки, затвердження та впровадження стандартів. 
Єдина система технологічної підготовки виробництва (ЄСТПВ); Єдина система 
технологічної документації (ЄСТД); Єдина система атестації якості продукції 
(ЄСАЯП) та інші. Значення міжнародної стандартизації. Міжнародна організація 
по стандартизації (ІSО). Стандартизація в країнах ЄС [1-5]. 
2. Взаємозамінність. Основні поняття. Взаємозамінність, як важливий засіб 
уніфікації та сукупності виробів. Визначення терміну «взаємозамінність». Види 
взаємозамінності: повна, неповна, зовнішня, внутрішня. Функціональна 
взаємозамінність та її значення для покращення якості виробів та ефективності 



виробництва. Аналіз, нормування та контроль точності виготовлення як основні 
умови взаємозамінності і якості [1-3]. 
3. Взаємозамінність по геометричним параметрам. Поняття про розміри, граничні 
відхиленнях і допуски. Складальні, монтажні, габаритні і технологічні розміри. 
Номінальні, дійсні і граничні розміри. Ряди нормальних діаметрів і довжин в 
машинобудуванні і їх вибір згідно ГОСТ 6636-69. Відхилення. Допуск. 
Схематичне зображення полів допусків. Координата середини полів допуску. 
Поняття про з’єднання і посадки. Сполучені і несполучені поверхні. Охоплена 
поверхня і поверхня, що охоплює. Класифікація з’єднань. Граничні і середні 
зазори і натяги. Три групи посадок. Допуск посадки. Система допусків і посадок 
(система отвору і система валу). Одиниця допуску. Квалітети точності. Зв'язок 
між величиною допуску, номінальними розмірами і квалітетами точності. Ряди 
допусків, розміри і градація інтервалів номінальних розмірів. Нормальна 
температура. Принцип вибору допусків. Нанесення розмірів і граничних 
відхилень на кресленнях (ГОСТ 2.307-68 і СТ СЕВ 1976-79, СТ СЕВ 2180-80) [1-
3]. 
4. Система допусків і посадок для елементів циліндричних та плоскінних 
з’єднань. Єдина система допусків і посадок (ЄСДП), її роль в розвитку соціальної 
інтеграції. Система допусків і посадок (ГОСТ 25346-89 і ГОСТ 25347-82, СТ СЄВ 
144-75 і СТ СЄВ 145-75). Принцип побудови цієї системи (одиниця допуску, 
кількість одиниць допуску, квалітети, ряди основних відхилень, типи посадок і т. 
д.). Позначення гладких поверхонь і з’єднань на кресленнях. Поля допусків 
переважного застосування. Обґрунтування використання посадок з зазором, 
перехідних та з натягом. Розрахунок і вибір посадок, приклади їх застосування. 
Допуски розмірів несполучених поверхонь (ГОСТ 25670-83). Калібри для гладких 
циліндричних деталей, їх класифікація і конструкція. Розрахунки при 
проектуванні калібрів. Допуски калібрів, схеми їх розміщення (ГОСТ 24853-81 і 
СТ СЕВ 157-75) [1-5]. 
5. Обґрунтування посадок підшипників кочення. Допуски і посадки підшипників 
кочення (ГОСТ 520-71, СТ СЕВ 774-77). Класи точності підшипників кочення, їх 
вибір. Вибір та розрахунок посадки підшипників кочення на вали і в корпуси в 
залежності від видів навантаження [1-5].  
6. Нормування відхилень форми і розташування поверхонь деталі та зображення 
їх на кресленнях. Взаємозамінність по формі і розташуванню поверхонь деталей 
(ГОСТ 24642-81 і СТ СЄВ 3О1-76). Відхилення форми циліндричних поверхонь. 
Відхилення форми плоских поверхонь. Відхилення розташування, залежні і не 
залежні допуски розташування. Ряди допусків (ГОСТ 24643-81 і СТ СЕВ 636-77). 
Позначення граничних відхилень форми і розташування поверхонь (ГОСТ 2.308-
79 і СТ СЕВ 368-76). Методи і засоби вимірювання відхилень форми і 
розташування поверхонь [1-5]. 
7. Взаємозамінність, стандартизація і контроль шорсткості поверхонь деталей 
машин. Шорсткість. Поняття про реальні, номінальні, базові поверхні і профілі. 
Базова довжина, середня лінія профілю. Висотні параметри, параметри, пов’язані 
з властивостями нерівностей в напрямку довжини профілю (ГОСТ 25142-82 або 
СТ СЕВ 1156-78). Кількісна оцінка шорсткості поверхні, типи напрямку 
нерівності (ГОСТ 2789-73). Вплив хвилястості, шорсткості на якість продукції. 



Параметри хвилястості. Позначення шорсткості і напрямку нерівностей на 
кресленнях (ГОСТ 2.309-73). Методи і засоби вимірювання хвилястості і 
шорсткості поверхонь [1-3].  
8. Основні положення теорії і практики розрахунку розмірних ланцюгів. Терміни і 
визначення. Значення аналізу розмірних взаємозв’язків в машинобудуванні. Види 
розмірних ланцюгів. Частини розмірних ланцюгів. Взаємопов’язані розмірні 
ланцюги. Види зв’язків і їх особливості. Пряма і обернена задачі розв’язування 
розмірних ланцюгів. Способи розв’язання задач (максимум-мінімум і 
ймовірнісний). Різні способи розв’язання задач. Методи досягнення точності 
замикаючої ланки розмірних ланцюгів. Основи розрахунку плоских і просторових 
розмірних ланцюгів [1-3]. 
9. Взаємозамінність, стандартизація точності, методи і засоби контролю нарізних 
з’єднань. Класифікація нарізей і експлуатаційні вимоги до нарізних з’єднань. 
Основні параметри циліндричних нарізей. Характеристика кріпильних 
циліндричних нарізей (ГОСТ 8724-81, ГОСТ 24705-81). Основні принципи 
забезпечення взаємозамінності циліндричних нарізей. Відхилення кроку і кута 
профілю нарізі та їх діаметральна компенсація. Приведений середній діаметр 
нарізі і сумарний допуск середнього діаметру нарізі. Посадки метричних нарізей. 
Поля допусків нарізей (ГОСТ 16093-81). Розташування полів допусків метричних 
нарізей гвинтів і гайок. Ступені точності нарізей. Позначення допусків нарізі. 
Довжина згвинчування. Посадки з натягом (ГОСТ 4608-81, СТ СЕВ 306-76). 
Розташування полів допусків посадок з натягом. Взаємозамінність метричної 
нарізі для деталей із пластмаси (ГОСТ 11709-81). Коротка характеристика і 
допуски спеціальних циліндричних нарізей; трапецеїдальної (ГОСТ 24739-81), 
упорної (ГОСТ 10177-82), трубної і та. ін. Методи і засоби контролю точності 
циліндричних нарізей: комплексний і диференційований. Область їх 
застосування. Засоби і методи вимірювання параметрів циліндричних нарізей 
(методом трьох дротиків, на інструментальному та універсальному мікроскопах, 
різьбовим мікрометром та ін.). Калібри для нарізі та їх класифікація за 
призначенням. Допуски на виготовлення та знос калібрів і схема їх розташування 
(ГОСТ 24939-81, ГОСТ 24997-81, ГОСТ 17756-72- ГОСТ 17767-72) [1-5]. 
10. Взаємозамінність, стандартизація точності, методи і засоби контролю 
шпонкових і шліцьових з’єднань. Класифікація шпонкових і шліцьових з’єднань, 
експлуатаційні потреби до них. Допуски, посадки і контроль призматичних 
шпонкових з’єднань (ГОСТ 23360-78 і СТ СЕВ 189-75). Допуски калібрів 
шпонкових з’єднань (ГОСТ 24109-80). Шліцові з’єднання з прямолінійним 
профілем зуба: їх розміри і допуски (ГОСТ 1139-80 і СТ СЕВ 188-75). Способи 
центрування. Поля допусків валів і втулок. Поля допусків центрувальних 
діаметрів. Допуски і посадки шліцьових з’єднань з евольвентним профілем зубця 
(ГОСТ 6033-80 і СТ СЕВ 259-76) і область їх застосування. Позначення допусків і 
посадок шпонкових і шліцьових з’єднань на кресленнях. Засоби і методи 
контролю шліцьових деталей універсальними засобами і калібрами (ГОСТ 7951-
80, ГОСТ 24960-81-24968-81) [1-5]. 
11. Взаємозамінність, стандартизація точності, методи і засоби контролю 
конічних з’єднань і кутів. Допуски на кутові розміри (ГОСТ 8908-81 або СТ СЕВ 
178-75). Види конічних з’єднань і експлуатаційні вимоги до них. 



Взаємозамінність конічних з’єднань по геометричним параметрам. Допуски і 
посадки для конічних з’єднань (ГОСТ 25307-82 або СТ СЕВ 1780-79). Методи і 
засоби контролю кутів і конусів [1-5]. 
12. Взаємозамінність, стандартизація точності, методи і засоби контролю 
зубчатих і черв’ячних передач. Класифікація зубчастих передач, експлуатаційні 
вимоги до них. Норми точності циліндричних зубчастих коліс: кінематична 
точність, плавність роботи, контакт зубців, боковий зазор (ГОСТ 1643-81 і СТ 
СЕВ 641-77). Вибір степеню точності зубчастих коліс. Комплекси 
контрольованих параметрів. Взаємодія між допусками на різні похибки зубчастих 
коліс при одній степені точності. Види сполучень і допуски циліндричних і 
зубчастих передач. Допуски конічних зубчастих (ГОСТ 1758-81 і СТ СЕВ 186-75) 
і черв’ячних (ГОСТ 3675-81 і СТ СЕВ 311-76) передач. Позначення норм і 
степенів точності циліндричних, конічних і черв’ячних передач на кресленнях. 
Методи і засоби контролю зубчастих коліс. Вибір комплексів контрольованих 
параметрів. Контроль кінематичної і циклічної похибки (накопичуваної похибки 
кроку, радіального биття зубчастого вінця, довжини загальної нормалі, кроку 
зачеплення, профілю зубців коліс, зміщення початкового контуру і товщини зуба 
по постійній хорді) [1-5]. 
13. Основи метрології. Технічні вимірювання. Метрологія – як наукова основа 
технічних вимірювань. Метрологічна інформація про досягнуту точність 
виготовлення. Одиниця вимірювання фізичної величини. Міжнародна система 
одиниць (СИ). Класифікація методів і засобів вимірювання. Система забезпечення 
єдності мір. Принцип вибору і побудови засобів вимірювального контролю. 
Принцип єдності баз. Система забезпечення єдності мір. Повірка засобів 
вимірювань. Міри довжини. Кутові міри. Повіряння засобів вимірювання. 
Механічні інструменти та прилади. Оптико-механічні та оптичні прилади. 
Метрологічні показники засобів вимірювання. Вибір вимірювальних засобів [1-3]. 
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Розділ 9. Теорія механізмів і машин  

 
1. Структура та основи класифікації механізмів. Поняття машини і механізму. 
Ланки. Кінематичні пари та їх класифікація. Кінематичні ланцюги та їх 



класифікація. Механізми та їх класифікація. Структурні формули просторових і 
плоских механізмів. Структурний синтез механізмів [1-4]. 
2. Кінематичний аналіз плоских механізмів. Задачі і методи кінематичного аналізу 
механізмів. Графоаналітичні методи кінематичного аналізу плоских механізмів. 
Визначення положень ланок механізму та траєкторій руху його окремих точок. 
Визначення лінійних швидкостей точок і кутових швидкостей ланок плоских 
механізмів методом планів швидкостей. Приклади побудови планів швидкостей 
плоских механізмів. Властивості плану швидкостей. Визначення лінійних 
пришвидшень точок і кутових пришвидшень ланок плоских механізмів методом 
планів. Приклади побудови планів пришвидшень плоских механізмів. Властивості 
планів пришвидшень [1-4]. 
3. Кінематичний аналіз фрикційних і зубчастих механізмів. Передаточне 
відношення простого фрикційного та зубчастого механізму з нерухомими осями 
обертання. Загальне передаточне відношення багатоступеневих зубчастих передач 
з нерухомими осями. Передаточне відношення планетарних зубчастих передач і 
кутові швидкості ланок [1-4]. 
4. Динамічний аналіз механізмів. Задачі (силового) динамічного аналізу 
механізмів. Сили, діючі на ланки механізмів. Умова статичної визначеності 
кінематичного ланцюга. Визначення реакцій в кінематичних парах. Теорема 
Жуковського. Рівняння руху механізмів. Приведення мас і сил до ланки 
приведення. Стадії руху машинного агрегату. Механічні критерії якісної оцінки 
механізмів [1-4]. 
5. Синтез зубчастих механізмів. Основна теорема зачеплення. Евольвенти кола та 
їх властивості. Евольвентне зачеплення. Основні розміри зубців коліс. Утворення 
спряжених поверхонь за Олів’є. Кінематика виготовлення спряжених поверхонь 
зубців циліндричних евольвентних зубчастих коліс. Геометричний розрахунок 
евольвентних зубчастих передач при заданих зміщеннях. Побудова картини 
зовнішнього евольвентного зачеплення. Перевірка додаткових умов при синтезі 
евольвентного зачеплення. Підрізання зубців. Швидкість ковзання зубців коліс 
циліндричної передачі [1-4]. 
6. Синтез кулачкових механізмів. Визначення основних розмірів кулачкових 
механізмів. Види кулачкових механізмів. Силовий аналіз кулачкового механізму з 
урахуванням тертя. Визначення профілю кулачка [1-4]. 
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 Критерії оцінювання результатів фахового вступного 

 випробування 

При перевірці виконання фахового вступного випробування за відповіді на 
кожне питання виставляються бали згідно з рівнем виконуваного завдання: 

 
Форма 1: 

Кількість 
балів 

Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

4 виставляється, якщо при відповіді на питання надано вірну відповідь 

0 
виставляється, якщо при відповіді на питання надано невірну відповідь або 
відповідь на питання відсутня 

 
Форма 2: 

Кількість 
балів 

Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

15 
При відповіді на питання чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді з 
використанням відповідної термінології та символіки в необхідній логічній 
послідовності.  

13 При відповіді на питання чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді в 
необхідній логічній послідовності, однак допущені деякі неточності у термінології 
або символіці. 

10 При відповіді на питання чітко та ясно надані грамотні відповіді з використанням 
відповідної термінології та символіки в необхідній логічній послідовності. При 
цьому помилка у відповіді складає 10 - 20 %. 

8 При відповіді на питання чітко та ясно надані грамотні відповіді в необхідній 
логічній послідовності, однак допущені деякі неточності у термінології або 
символіці. При цьому помилка у відповіді складає 10 - 20 %. 

6 При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно питання або 
помилка у відповіді складає 20-30%.  

 <4 Одиночні вибіркові знання стосовно питання або помилка у відповіді складає 30-
40%. 

<2 Одиночні вибіркові знання стосовно теми питання або помилка у відповіді складає 
>40%. 

 
Форма 3: 

Кількість 
балів 

Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

25 

При відповіді на питання чітко сформульований об’єкт дослідження (елемент 
конструкції об’єкта дослідження). Чітко та ясно надані правильні та грамотні 
відповіді з використанням відповідної термінології та символіки в необхідній 
логічній послідовності. Відповідь добре проілюстрована схемами, супроводжується 
переліком необхідних формул із чіткими поясненнями їх застосування і складових 
величин. Наведені висновки та, за необхідністю, рекомендації щодо подальших 
напрямів вдосконалення об’єкта. 

20 

При відповіді на питання чітко сформульований об’єкт дослідження (елемент 
конструкції об’єкта дослідження). Чітко та ясно надані правильні та грамотні 
відповіді в необхідній логічній послідовності, однак допущені деякі неточності у 
термінології або символіці. Відповідь добре проілюстрована схемами, 
супроводжується переліком необхідних формул із чіткими поясненнями їх 
застосування і складових величин. Наведені висновки та, за необхідністю, 
рекомендації щодо подальших напрямів вдосконалення об’єкта. 



15 

При відповіді на питання чітко сформульований об’єкт дослідження (елемент 
конструкції об’єкта дослідження). Чітко та ясно надані правильні та грамотні 
відповіді з використанням відповідної термінології та символіки в необхідній 
логічній послідовності. Відповідь проілюстрована схемами, супроводжується 
переліком необхідних формул із чіткими поясненнями їх застосування і складових 
величин. Наведені висновки та, за необхідністю, рекомендації щодо подальших 
напрямів вдосконалення об’єкта. При цьому не наведені розмірності чи наведено 
хибні розмірності величин у формулах, або наведені не всі розшифрування фізичних 
величин. 

10 

При відповіді на питання чітко сформульований об’єкт дослідження (елемент 
конструкції об’єкта дослідження). Чітко та ясно надані правильні та грамотні 
відповіді в необхідній логічній послідовності, однак допущені деякі неточності у 
термінології або символіці. Відповідь проілюстрована схемами, супроводжується 
переліком необхідних формул із чіткими поясненнями їх застосування і складових 
величин. Наведені висновки та, за необхідністю, рекомендації щодо подальших 
напрямів вдосконалення об’єкта. При цьому не наведені розмірності чи наведено 
хибні розмірності величин у формулах, або наведені не всі розшифрування фізичних 
величин. 

8 

При відповіді на питання чітко сформульований об’єкт дослідження (елемент 
конструкції об’єкта дослідження). Чітко та ясно надані правильні та грамотні 
відповіді з використанням відповідної термінології та символіки в необхідній 
логічній послідовності. Відповідь недостатньо проілюстрована схемами, 
супроводжується переліком необхідних формул із чіткими поясненнями їх 
застосування і складових величин. Наведені висновки та, за необхідністю, 
рекомендації щодо подальших напрямів вдосконалення об’єкта. При цьому помилка 
у відповіді складає до 10 %. 

6 

При відповіді на питання чітко сформульований об’єкт дослідження (елемент 
конструкції об’єкта дослідження). Чітко та ясно надані правильні та грамотні 
відповіді в необхідній логічній послідовності, однак допущені деякі неточності у 
термінології або символіці. Відповідь недостатньо проілюстрована схемами, 
супроводжується переліком необхідних формул із чіткими поясненнями їх 
застосування і складових величин. Наведені висновки та, за необхідністю, 
рекомендації щодо подальших напрямів вдосконалення об’єкта. При цьому помилка 
у відповіді складає до 10 %. 

5 

При відповіді на питання чітко сформульований об’єкт дослідження (елемент 
конструкції об’єкта дослідження). Чітко та ясно надані правильні та грамотні 
відповіді з використанням відповідної термінології та символіки в необхідній 
логічній послідовності. Відповідь не проілюстрована схемами або супроводжується 
недостатнім переліком необхідних формул. Наведені висновки та, за необхідністю, 
рекомендації щодо подальших напрямів вдосконалення об’єкта. При цьому помилка 
у відповіді складає до 20 %. 

4 

При відповіді на питання не сформульований об’єкт дослідження (елемент 
конструкції об’єкта дослідження). Чітко та ясно надані правильні та грамотні 
відповіді в необхідній логічній послідовності, однак допущені деякі неточності у 
термінології або символіці. Відповідь не проілюстрована схемами або 
супроводжується недостатнім переліком необхідних формул. Наведені висновки та, 
за необхідністю, рекомендації щодо подальших напрямів вдосконалення об’єкта. 
При цьому помилка у відповіді складає до 20 %. 

3 

При відповіді на питання не  сформульований об’єкт дослідження (елемент 
конструкції об’єкта дослідження) та виявлено базовий рівень знань стосовно 
питання без достатньої кількості ілюстрацій та формул або помилка у відповіді 
складає 20-30%. 

2 При відповіді на питання не  сформульований об’єкт дослідження (елемент 



конструкції об’єкта дослідження) та наведені одиночні вибіркові знання стосовно 
питання без достатньої кількості ілюстрацій та формул і нечіткими висновками і 
рекомендаціями або помилка у відповіді складає 30-40%. 

1 

При відповіді на питання не сформульований об’єкт дослідження (елемент 
конструкції об’єкта дослідження) та наведені одиночні вибіркові знання стосовно 
теми питання без достатньої кількості ілюстрацій та формул і нечіткими висновками 
і рекомендаціями або помилка у відповіді складає >40%. 

 
Загальна оцінка фахового вступного випробування формується в залежності 

від набраних за відповіді на питання балів наступним чином:  
 

Сума балів   Оцінка за національною шкалою  
90 – 100 відмінно   

74-89 добре  
60-73 задовільно  
0-59 незадовільно   

 
 
 

 


