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ВСТУП 

 
Програма розроблена на основі навчального плану і освітньо-

професійної програми вищої освіти за галуззю знань 13 «Механічна 
інженерія», спеціальністю 131 «Прикладна механіка» на базі освітнього 
ступеня бакалавра і з урахуванням досвіду роботи кафедри «Гірничі машини 
та мехатронні системи машинобудування». Програма включає основні 
питання по базовим дисциплінам відповідної спеціальності. Розкриття цих 
питань вимагає також міцних знань по фундаментальним дисциплінам. 

В якості об'єктів для перевірки знань при вступі до магістратури обрані 
відомості щодо процесів механічної обробки, основ проектування, технології 
машинобудування, металорізальних верстатів, основних положень 
автоматизації виробничих процесів у машинобудуванні, технологічної 
оснастки, інструментального забезпечення автоматизованих виробництв. 
 

Розділ 1. Теорія різання 
 

1. Основні поняття, терміни і визначення, що відносяться до 
обробки різанням. Предмет теорії обробки матеріалів. Основні поняття і 
визначення процесу різання Геометрія ріжучої частини інструмента. 
Геометрія зрізу при різанні. Інструментальні матеріали. Визначення режимів 
різання і машинного часу при різних операціях обробки [1-5]. 

2. Фізичні основи процесу різання матеріалів. Пластична 
деформація, тертя і контактні явища при різанні. Сили, робота і питання 
динаміки різання. Теплові процеси при різанні. Зношування, стійкість і 
міцність ріжучих інструментів.Утворення геометрії обробленої поверхні і 
властивостей поверхневого шару оброблюваної деталі [1-3, 6]. 

3. Особливості процесів різання при різних видах обробки. 
Свердління і його особливості. Фрезерування і його особливості. 
Особливості різання при чистовій лезовій і абразивній обробці. Обробка 
різанням як система. Взаємозв'язок явищ при обробці різанням. Система 
різання [1-3, 6].  
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Розділ 2. 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 [1-2, 4]. 

2. Енергосилові характеристики електромеханічних приводів. 
Улаштування електромеханічного приводу. Основні та похідні 
характеристики електромеханічних приводів. Розрахунок ККД [2, 4].. 

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 [1-3, 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 [1-2, 4].. 

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 
[1-3]. 

6. Геометрія, кінематика та силові параметри гвинтових передач. 
Геометрія та кінематика передачі. Критерії працездатності і розрахунку. 
Матеріали елементів гвинтових передач. Основні види розрахунків [1-2, 4].. 

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, 3, 
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, 3, 4]. 

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 [1-2, 4-5]. 

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 [2, 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, 3-5]. 

13. Зварні з’єднання. Види з’єднань. Основні види розрахунків 
зварних з’єднань [1-3, 5]. 

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 [2-4, 5]. 

15. Пружини. Класифікація пружин по виду навантаження і за 
формою. Допустимі напруження. Розрахунок циліндричних гвинтових 
пружин, розтягування і стискання [1-2, 4-5]. 
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Розділ 3. 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 [1-3]. 

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, 2, 4]. 

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) [2, 3, 4]. 

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 [1-3, 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 [1-3]. 

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) [1-3, 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) [1-3, 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 [1-3]. 

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) [1-3, 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 4. Інструментальне забезпечення автоматизованих 

 виробництв 
 

1. Загальні питання проектування різальних інструментів. 
Класифікація різальних інструментів і окремих його елементів. Вимоги, які 
висуваються до інструментів [1, 2].  

2. Інструментальні матеріали. Основні вимоги, які висувають до 
інструментальних матеріалів. Швидкорізальні сталі, їх марки, особливі 
властивості та галузь використання. Тверді сплави, їх класифікація, 
властивості та галузь використання. Мінералокераміка та надтверді 
матеріали, їх властивості та галузь використання. Абразивні і алмазні 
інструменти, їх види, конструкція, способи кріплення. Позначення кругів [3, 
4].   

3. Основні принципи побудови конструкції різальних інструментів. 
Основні частини інструмента, види кріплення робочих елементів, типові 
конструкції. Багатогранні пластини, типові конструкції їх кріплення. Схеми 
різання та методи формування поверхні. Геометричні параметри різальної 
частини інструмента, основні положення їх вибору [1-4].  



4. Різці. Типи і призначення, загальні конструктивні елементи. 
Особливості конструкції відрізних та стругальних різців. Основні положення 
їх конструювання. Різці фасонні,  їх типи,  призначення,  галузь застосування. 
Основні конструктивні і геометричні параметри, передні та задні кути, кут  
нахилу передньої поверхні, їх  вибір залежно  від умов обробки. Корекційний 
розрахунок профілю різця [1, 2].  

5. Протяжки. Типи і призначення, конструктивні елементи, схеми 
різання та форма різальних кромок, форма зуба та стружкової канавки. 
Особливості конструкції протяжок для обробки шліцьових, шпонкових пазів. 
Складні протяжки. Розрахунок протяжок [2-4].  

6. Фрези. Класифікація, типи, призначення фрез. Основні положення 
визначення конструкцій і конструктивних елементів різних типів фрез. Фрези 
цільні, робоча, хвостова, посадочна частини, форми профілів зубів. Фрези 
збірні. Особливості кріплення різальних елементів. Фрези фасонні, їх 
призначення. Форма задньої поверхні, затиловані фрези, параметри та  
конструктивні елементи затилованих зубів [2-4].  

7. Інструменти для обробки отворів. Свердла, класифікація, типи, 
призначення, області застосування. Свердла твердосплавні, оснащені 
змінними багатогранними пластинами, кільцеві. Особливості конструкції. 
Свердла для глибокого свердління. Зенкери. Конструктивні особливості, 
геометричні параметри, збірні конструкції, зенкери твердосплавні. Розвертки, 
їх типи, конструктивні особливості, області застосування. Різальна та 
калібруюча частини, їх параметри. Розвертки регульовані, цільні, збірні, 
твердосплавні. Комбіновані інструменти для обробки отворів: однотипні та 
багатотипні, цільні та збірні [2-4].  

8. Інструменти для утворення різі. Загальні положення проектування 
і принципи роботи різьбоутворюючих інструментів, види різьбоутворюючих 
інструментів, призначення їх, області використання. Різьбові різці і гребінки, 
типи, схеми різання, геометрія різьбових різців залежно від параметрів різі. 
Мітчики, їх види та призначення. Плашки, їх види і призначення, 
конструктивні елементи плашок. Різьбові фрези, їх типи. Фрези дискові та 
гребінчасті, їх призначення, особливості конструкції. Різьбонарізні головки, 
призначення, типи, область застосування. Різьбонакатні інструменти, 
призначення, область використання, тип інструментів і способи накатування 
різі [1-4].  

9. Інструменти для обробки зубів циліндричних коліс. Загальні 
питання проектування зуборізних інструментів. Класифікація, призначення, 
область використання. Зуборізні інструменти, які працюють з 
профілюванням методом копіювання. Дискові фрези, пальцеві фрези, 
зубодовбальні головки, протяжка для зубчатих коліс зовнішнього та 
внутрішнього зачеплення, шліфувальні круги. Інструменти, які працюють з 
профілюванням за методом огинання. Види і принципи роботи. Обкатні 
інструменти, особливості кінематики та роботи, види обкаточних зуборізних 
інструментів та їх використання. Зубостругальні гребінки, їх типи, 
конструкції,  геометричні параметри. Черв'якові зуборізні фрези. Принцип 



роботи, утворення обробленої поверхні. Конструкції фрез та визначення 
конструктивних параметрів. Збірні конструкції фрез. Зуборізні довбачі, 
принцип роботи, їх типи. Конструкція, зміна висотної корекції по довжині 
зубів довбача для утворення задніх кутів. Типи, призначення, область  
застосування шеверів. Схеми обробки. Конструкції дискових та черв'якових 
шеверів [1-4].  

10. Інструменти для утворення зубів конічних коліс. Види 
інструментів для обробки коліс з прямими та криволінійними зубами, 
призначення, області застосування. Інструменти для нарізання прямозубих 
коліс. Зубостругальні різці, їх конструкція. Фрези та зубофрезерні головки, 
кругові протяжки, їх конструкція. Інструменти для нарізання конічних коліс з 
круговими зубами. Методи обробки, конструкція зуборізних   головок,   вибір  
та розрахунок основних параметрів зуборізних головок. Умови раціональної 
експлуатації ріжучих інструментів. Поновлення працездатності інструмента, 
який затупився: заточка та доведення Ремонт і випробування різального 
інструмента, конструкції відремонтованих інструментів [1-4]. 
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Розділ 5. Металорізальні верстати 

 
1. Верстат і його технологічні показники. Верстат як основний 

компонент технологічної системи. Компоненти технологічної системи. Структурна 
схема верстата і верстатного модуля. Показники технічного рівня верстата. Оцінка 
технічного рівня верстату (ГОСТ 2.116-84 та ГОСТ 15.001 -88) [1, 2].  

2. Класифікація верстатів та їх основні характеристики. Класифікація 
верстатів по технологічному призначенню – однопозиційні (одно інструментальні, 
багато-інструментальні), багатопозиційні, універсальні, точні, автоматизовані, важкі. 
Класифікація ЄНІМВ по групам і типам. Розмірні ряди та типаж верстатів. 
Позначення верстатів. Індексація верстатів з ЧПУ. Технічні характеристики 
вітчизняних верстатів [1 -4].  

3. Типові деталі і механізми металорізальних верстатів. Напрямна 
верстата.  Муфти. Реверсивні механізми. Гальмові пристрої. Блокувальні пристрої [1, 
2].  



4. Електрообладнання і гідро обладнання металорізальних верстатів 
(МВ).  Асинхронні електродвигуни.  Електродвигуни постійного струму [1, 2, 5].  

5. Кінематична структура МВ. Кінематика МВ. Способи утворення ліній та 
поверхонь на МВ. Класифікація рухів у верстатах (формотворчі, ділильні, допоміжні, 
керуючі). Параметри настроювання рухів. Кінематична група і її склад (виконавчий 
орган, джерело руху, кінематичні зв'язки). Зовнішні і внутрішні кінематичні зв'язки. 
Кінематичні зв'язки при складних виконавчих рухах. Кінематичні структури 
верстата. Класи (індекси) кінематичної структури верстатів. Умовні позначення 
варіантів кінематичних структур [1-3]. 

6. Способи з'єднання та рекомендації по складанню структури, 
кінематичних груп МВ. Способи з'єднання кінематичних груп. Приклади з'єднання 
кінематичних груп. Структурний аналіз і синтез кінематики  МВ [1, 2, 4].  

7. Токарні верстати. Визначення, технологічні можливості та функціональна 
структура токарних верстатів. Різноманітність токарних верстатів, основні розміри та 
основні компонувальні схеми. Токарно-револьверні верстати (пруткові і патронні). 
Типи револьверних головок. Рухи в револьверних верстатах.  Обробляння конічних і 
фасонних поверхонь на токарних верстатах. Налагоджування верстатів 1, 2, 5]. 

8. Свердлильні та розточувальні верстати. Призначення, технологічні 
можливості та функціональна структура. Різноманітність свердлильних та 
розточувальних верстатів. Основні розміри та основні компонувальні схеми, рухи у 
верстатах і особливості компонування. Вплив технологічних факторів на 
компонування та конструкцію основних вузлів верстатів.  Вертикально-свердлильні 
верстати.  Радіально-свердлильні верстати. Горизонтально-розточувальні верстати. 
Налагоджування верстатів [1, 2, 4].  

9. Шліфувальні верстати. Призначення та область застосування шліфувальних 
верстатів. Технологічні можливості та функціональна структура. Різноманітності 
шліфувальних верстатів, основні розміри та компонувальні схеми. Кінематична 
структура верстатів для обробки циліндричних зубчастих коліс. Методи 
нарізування евольвентних коліс. Рухи у верстатах для обробки циліндричних 
зубчастих коліс при зворотно-поступальному русі довбача. Кінематична структура 
верстатів для обробки циліндричних зубчастих коліс круглим зуборізним довбачем 
(рух формотворення, настройка рухів). Верстати для нарізання зубчастих рейок.  
Зуборізні верстати працюючі по методу копіювання [1, 2, 4]. 

10. Кінематична структура верстатів для обробки циліндричних 
зубчастих коліс модульною черв'ячною фрезою. Налагодження верстата на 
нарізування циліндричних евольвентних прямозубих коліс модульною 
черв'ячною фрезою. Налагодження верстата на нарізування циліндричних 
евольвентних коліс із косим (гвинтовим) зубом черв'ячною модульною фрезою. 
Налагодження верстата для нарізування черв'ячних коліс. Діагональне фрезерування 
[2, 4]. 

11. Кінематична структура верстатів для обробки конічних зубчастих 
коліс.  Верстати для обробки конічних коліс з прямим зубом. Нарізання прямих 
зубців коліс дисковими фрезами. Верстати для нарізання конічних коліс з круговим 
зубом. Обробка зубчастих конічних коліс з прямим зубом протяганням [1, 2, 4].   



12. Фрезерні верстати. Призначення, технологічні можливості та 
функціональна структура. Різноманітності фрезерних верстатів, основні розміри 
та компонувальні схеми. Горизонтально-фрезерні верстати. Вертикально-фрезерні 
верстати. Подовжні-фрезерні верстати. Універсальні ділильні голівки. Методи 
ділення (безпосереднє, просте, комбіноване, диференціальне). Налагодження 
фрезерного верстата і ділильної голівки на обробку гвинтових канавок. 
Безлімбові ділильні голівки. Налагоджування та експлуатаційні характеристики 
верстатів [1, 2, 4]. 

13. Стругальні та протяжні верстати. Призначення, технологічні можливості 
та функціональна структура. Різноманітності стругальних та протяжних верстатів, 
основні розміри та компонувальні схеми. Типи приводів головного руху та подач.  
Вплив технологічних факторів на компонування та пристрій основних вузлів 
верстата. Налагоджування верстатів [1, 2, 4, 5]. 

14. Обґрунтування і визначення основних технічних характеристик МВ.  
Обґрунтування і визначення основних технічних характеристик МВ. Вихідні дані 
(потужність, діапазон регулювання і таке інше). Методи визначення діапазону 
регулювання. Коробки швидкостей окремих типів МВ. Коробки подач. Механізми 
з безступінчастим регулюванням швидкостей. Гідності і недоліки безступінчастих 
передач [1, 2, 4, 5]. 

15. Приводи металорізальних верстатів. Вимоги до приводу. Класифікація 
приводів. Вибір типу приводу. Приводи в ланцюзі головного руху. Вибір 
оптимального варіанту кінематики верстату. Вибір типу останньої передачі.  
Графоаналітичний спосіб розрахунку коробок швидкостей. Порядок побудови 
структурних сіток та графіків чисел обертів.  Складені структури приводу.  
Розробка кінематичної схеми ланцюга подач. Вибір двигуна в приводі 
верстатів (асинхронні електродвигуни, багато-швидкісні асинхронні електро-
двигуни, двигуни постійного струму, крокові двигуни, гідравлічні крокові дви-
гуни, гідроциліндри) [2, 4]. 

16. Особливості розрахунку (силового) коробок швидкостей та подач.  
Потужність приводу. Корисна потужність. Потужність холостих ходів.  
Потужність на додаткові втрати. Типові схеми структури приводу. Вибір 
двигуна в приводі верстатів (асинхронні електродвигуни, богатошвидкісні 
асинхронні електродвигуни, двигуни постійного струму, крокові двигуни, 
гідравлічні крокові двигуни, гідроциліндри). Розрахунок зубчастих коліс та 
валів за методикою ЕНДІМВ. [1 - 4]. 

17. Електричні приводи [2 - 4]. 
18. Тягові пристрої. Призначення і види тягових пристроїв. Передача 

гвинт-гайка ковзання. Передача гвинт-гайка кочення. Передача черв'як – рейка.  
Зубчасте колесо – рейка. Силовий розрахунок кулачкових передач. Розрахунок 
кривошипно-шатунних передач [2, 4]. 

19. Динамічний розрахунок приводу подачі. Вплив особливостей 
конструкції токарного верстата на динамічні явища при точінні [1, 5].  

20. Верстати з ЧПУ. Особливості конструкцій. Призначення, області 
застосування. Класифікація верстатів з ЧПУ. Основні системи ЧПУ. 
Програмування верстатів з ЧПУ [6, 7]. 
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Розділ 6. Технологічна оснастка 

 
1. Тема 1. Роль технологічної оснастки як елемента системи ВПІД у 

сучасному машинобудуванні. Поняття технологічної оснастки (ТО) як 
елемента технологічної системи ВПІД. Вплив технічного рівня розробки 
конструкції ТО на продуктивність механічної обробки виробів, їх точність і 
якість [1, 2]. 

Тема 2. Класифікація верстатних пристосувань. Класифікація ТО. 
Поділення за цільовим призначенням: для установки заготовок на верстатах; 
для установки різального інструменту на верстата; складальні 
пристосування; контрольні пристосування; транспортно-кантувальні 
пристосування. В залежності від рівня спеціалізації пристосування 
поділяються на: універсальні, спеціалізовані та спеціальні [1-3].  

Тема 3. Структура верстатних пристосувань. Структура, яка 
складається з опорних елементів для базування заготовки, затискних 
елементів, затискних пристроїв, приводу, корпусу. Роль і особливості 
конструкцій елементів пристосувань у ефективній роботі верстатних 
пристроїв у різних умовах [1, 2]. 

Тема 4. Установка заготовки у пристосуванні. Принцип базування 
заготовки у верстатному пристосуванні. Поняття баз, види баз при обробці 
деталей на верстатах. Способи базування заготовок різних конструкцій і 
конфігурацій. Особливості базування заготовок у пристосуваннях для 
верстатів з ЧПУ [1, 2]. 

Тема 5. Точність обробки і похибки, які виникають при 
використанні верстатних пристосувань. Похибки при  установці заготовок 



у пристосуваннях yε . Поняття похибок базування, закріплення і похибки 

виготовлення пристосування і установки його на верстаті як складових yε . 

Установка пристосувань на верстатах, особливості установки затискних 
пристосувань на верстатах з ЧПУ. Похибки, що виникають при установці 
пристосувань на верстатах [1, 2]. 

 Тема 6. Принцип силового замикання і його реалізація у 
пристосуваннях. Вимоги до сил закріплення при проектуванні 
пристосувань. Фактори, які впливають на стабільність сили різання і, як 
наслідок, на силу закріплення заготовки. Методика розрахунку сил 
закріплення заготовки у пристосуванні при виконанні конкретної операції 
обробки [1, 2, 4]. 

Тема 7. Силові механізми верстатних пристосувань. Класифікація 
силових механізмів. Приклади конструкцій і особливості розрахунків 
основних силових механізмів: гвинтових, клинових, важільних [1, 2, 4, 5].   

Тема 8. Приводи верстатних пристосувань. Пневматичні приводи 
пристосувань - принцип дії, особливості конструкції, переваги і недоліки, 
область застосування. Поршневі і діафрагмові приводи. Особливості 
конструкцій. Гідравлічні і пневмогідравлічні приводи. Гідронасоси і 
гідроциліндри, гідроакумулятори, конструкції, області застосувань [1, 2].  

Тема 9. Послідовність і методика проектування спеціальних 
верстатних пристосувань. Основні вихідні положення: вивчення технічного 
завдання на проектування пристосування, креслення деталі і заготовки, 
вихідні дані щодо технологічної операції, на яку проектується 
пристосування,  технічні характеристики верстата і інструмента. Скласти 
операційний ескіз на операцію, що виконується, вибрати попередньо 
варіанти базування заготовки, розрахувати режими різання для цієї операції і 
машинний час її виконання [3-5]. 

Тема 10. Послідовність виконання розрахункової частини при 
проектуванні пристосування. Виконують: аналіз і уточнюють схему 
установки заготовки з метою забезпечення мінімальної похибки базування. 
Наводять у необхідній кількості проекцій розрахункову схему 
пристосування. Розраховуються складові сили різання, визначаються точки їх 
прикладення і напрямки дії сил різання, а також точки прикладення і 
напрямки сил затиску. Виконують розрахунки на точність установки 
заготовки у пристосуванні, точність самого пристосування і похибки 
установки пристосування на верстаті. Вибирають вид затискного пристрою з 
урахуванням типу виробництва. По зусиллю затиску розраховують основні 
параметри силового приводу і конструкцію затискних пристроїв, уточнюють 
фактичне затискне зусилля [2-5].  

Тема 11. Послідовність виконання конструкторської частини при 
проектуванні пристосування [1-3]. 

Тема 12. Пристосування для різних видів металорізальних 
верстатів, пристосування для кріплення і фіксації різальних 
інструментів на верстатах. Пристосування для:токарних, шліфувальних, 



свердлильних, фрезерних, зубофрезерних, фрезерно-свердлильно-
розточувальних верстатах, багатоцільових верстатах. Техніко-економічне 
обґрунтування конструкцій пристосувань [1-3, 5]. 
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Розділ 7. Технологія машинобудування 

 
Тема 1. Технологічні основи забезпечення якості виробів у 

машинобудуванні. Якість виробів у машинобудуванні. Точність і засоби її 
забезпечення. Види похибок. Ймовірнісно-статистичний метод оцінки 
похибок [1, 2]. 

Тема 2. Базування. Поняття про бази, їх класифікація і призначення. 
Правило базування. Вибір баз [1-4]. 

Тема 3. Фактори, що впливають на точність обробки. Похибка 
установки заготовки. Похибка, яка викликана нежорсткістю технологічної 
системи. Похибка за рахунок зносу різального інструменту. Розрахунок 
сумарної похибки обробки [1-4]. 

Тема 4. Якість поверхонь деталей і заготовок. Основні 
характеристики якості поверхневого шару. Вплив якості поверхні на 
експлуатаційні властивості деталей. Фактори, що впливають на якість 
обробки. Методи підвищення якості обробки та їх класифікація [1, 2]. 

Тема 5. Виробничий процес і його технологічна підготовка. Вили 
технологічної підготовки. Типи виробництва та їх характеристика. Види 
технологічних процесів (ТП): одиничний, типовий, груповий. Структура ТП: 
технологічна операція, установ, Позиція, технологічний перехід, допоміжний 
перехід, робочий хід, допоміжний хід, прийом. Норма часу, технологічна 
собівартість виробу. [1, 2].  

Тема 6. Проектування ТП виготовлення деталей. Основні принципи 
побудови ТП. Рекомендації системи технологічної підготовки виробництва. 
Етапи побудови ТП: вибір маршруту обробки деталей; проектування 
технологічних маршруту і операцій виготовлення деталей; визначення 



припуску на обробку; визначення проміжних та похідних розмірів заготовки; 
вибір обладнання, пристосувань, інструментів; розрахунок режиму різання 
[1- 4]. 

Тема 7. Технологія виготовлення типових деталей машин. Види і 
способи виготовлення заготовок. Попередня обробка заготовок [1-4]. 

Тема 8. Технологія виготовлення деталей типу вал. Характеристика 
валів. Матеріали і заготовки валів. Основні схеми базування. Обробка 
гладких і ступінчастих валів. Обробка на валах елементів типових з'єднань: 
шпонкових, шліцьових, нарізання різі. Шліфування валів. Засоби підвищення 
якості поверхневого шару валів. Особливості виготовлення колінчастих і 
крупногабаритних валів. Типовий маршрут виготовлення валів [1, 2].  

Тема 9. Обробка деталей типу втулки. Характеристика втулок. 
Основні схеми обробки. Методи обробки внутрішніх поверхонь. Типові 
маршрути виготовлення втулок [1, 2]. 

Тема 10. Технологія виготовлення дисків і фланців. Типові 
маршрути виготовлення дисків і фланців [1, 2]. 

Тема 11. Технологія виготовлення зубчастих коліс. Характеристика 
зубчастих коліс. Матеріали і заготовки. Основні схеми базування. Основні 
методи формоутворення зубів зубчастих коліс. Типовий маршрут 
виготовлення зубчастих коліс [1, 2]. 

Тема 12. Технологія виготовлення корпусних деталей. 
Характеристика корпусних деталей. Матеріали і заготовки. Основні схеми 
базування. Методи обробки поверхонь корпусів. Типовий маршрут 
виготовлення корпусу [1, 2]. 
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Розділ 8. Проектування автоматизованих верстатних 

комплексів 
 

Тема 1. Мета та задачі автоматизації машинобудівного 
виробництва та пов’язаної з нею теорії проектування автоматизованих 
верстатних комплексів (АВК). Предмет курсу. Вимоги до виробництва як 
до складної технічної системи. Основні поняття та визначення: механізація та 



автоматизація. Види автоматизації: мала та комплексна. Мета та задачі 
автоматизації машинобудівного виробництва [1, 2, 3]. 

Тема 2. Технологічний процес - основа автоматизації. 
Технологічний процес і його елементи. Вибір: методів обробки; 
послідовності обробки; технологічних баз; режимів обробки. Диференціація 
та концентрація операцій. Прогресивна технологія як основа широкого 
впровадження автоматизації. Автоматичний цикл і його елементи.  
Класифікація: технологічних процесів з приводу важкості їх автоматизації; 
технологічних машин згідно із ступенем безперервності виробництва і їх 
характеристика [1, 3]. 

Тема 3. Основні положення теорії продуктивності праці. 
Продуктивність суспільної праці як критерій оцінки нової техніки. Шляхи 
підвищення продуктивності суспільної праці [1, 2, 3]. 

Тема 4. Теорія агрегатування робочих машин. Технологічні засоби 
підвищення продуктивності. Агрегатування робочих машин. Види 
агрегатування. Машини різних типів агрегатування (послідовного, 
паралельного, змішаного), їх продуктивність. Структура машин та ліній 
різних типів агрегатування [1, 2, 3]. 

Тема 5. Визначення режимів обробки для автоматичної системи 
машин. Режим обробки та продуктивність автоматичної системи машин. 
Оптимізація та інтенсифікація режимів обробки [1-3]. 

Тема 6. Автоматизація цільових механізмів автоматичних машин. 
Автоматизація основного робочого циклу верстатів, допоміжних операцій і 
робочих рухів. Призначення, класифікація та огляд основних конструкцій 
автоматичних завантажувальних пристроїв: магазинних, бункерно-
магазинних та бункерних. Орієнтування в автоматичній системі машин. 
Конструкції орієнтуючих пристроїв. Вібробункери, методика розрахунків 
продуктивності та визначення основних параметрів [2, 4]. 

Тема 7. Проектування систем автоматизованих верстатних 
комплексів (автоматичних ліній) для умов масового та крупносерійного 
виробництва. Автоматичні лінії, їх призначення, класифікація. Цільові 
механізми автоматичних ліній. Транспортні та завантажувальні пристрої 
автоматичних ліній. Роторні автоматичні лінії, робочі та транспортні ротори. 
Проектування автоматичних ліній на базі САПР в умовах масового та 
крупносерійного виробництва. Основні принципи розробок планіровок та 
компоновок автоматичних ліній та ділянок [1-3]. 

Тема 8. Узагальнена структура гнучкого автоматизованого 
виробництва (ГАВ) як відображення найвищої організації виробництва 
на підприємствах з одиничним і серійним типами випуску продукції. 
Структура ГАВ. Задачі, що вирішуються АСУ, АСУТП і САПР. Зміст 
концепцій АСУ, САПР, АСУТП, ГВС і принципи працезберігаючої 
технології. Гнучкі виробничі комплекси - основа створення ГАВ. Принципи 
формування ГВК. Особливості верстатів для автоматизованих комплексів. 
Агрегатно-модульний метод побудови автоматизованих комплексів. 
Транспортно-накопичувальні системи, роботизовані комплекси [3-8]. 



Тема 9. Групова технологія - основа проектування засобів 
автоматизації в багатономенклатурному виробництві. Аналіз 
номенклатури продукції що випускається. Основи проектування групових 
ТП в умовах гнучкого виробництва. Види групування деталей для цих умов. 
Модульна технологія. Використання верстатів із ЧПУ в умовах групової 
технології. Технологічна підготовка гнучкого виробництва. Оптимізація 
технології на базі групового методу. Раціональна побудова технологічних 
процесів: їх уніфікація, типізація, стандартизація [3, 5]. 

Тема 10. Теоретичні основи проектування автоматизованих 
верстатних комплексів в умовах ГАВ. Організація технологічного процесу 
- основа вибору структурних варіантів верстатних комплексів. Критерії 
автоматизації організаційно-виробничих структур ГВС. Методи 
моделювання ГВС. Вибір оптимальних структур основного технологічного 
обладнання ГВС [4-8]. 

Тема 11. Питання експлуатації та перспективи розвитку 
автоматизованих верстатних комплексів для різних типів виробництва. 
Особливості використання промислових роботів (ПР) і маніпуляторів при 
автоматизації операцій механічної обробки в серійному виробництві. 
Розрахунок і проектування механізмів ПР і маніпуляторів. Правила вибору і 
основні вимоги до обладнання і засобам технологічного обладнання, 
комплектуючим РТК. Гнучкі виробничі модулі (ГВМ). ГВС для обробки 
деталей типу тіл обертання, корпусних деталей. Раціональна експлуатація 
ГВС. Перспективи розвитку автоматизації [5-8]. 
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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 

10 
При відповіді на питання чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді з 
використанням відповідної термінології та символіки в необхідній логічній 
послідовності.  

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

8 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 %. 

7 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%.  

 <5 Одиночні вибіркові знання стосовно питання або помилка у відповіді складає 30-40%. 
<3 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 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 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 чітко 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   

  


