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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

щодо вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня “Бакалавр” 

за освітньою програмою  “Галузеве машинобудування”  

 за спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування” 

на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного  рівня “Молодший спеціаліст” 

або вищого за нього ступеня вищої освіти 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ  

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Варіант фахового вступного випробування складається з тестової та 

репродуктивної (не тестової) частин. 

Тестова частина включає 50 завдань, кожне з яких містить варіанти 

відповідей, з яких тільки один правильний. Правильна відповідь на тестове 

завдання (1-50) оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів, які вступник 

може отримати за тестову частину становить 50 балів. 

Репродуктивна частина (завдання 51-54) складається з чотирьох задач 

(завдань) відповіді на які необхідно надати у розгорнутому вигляді, проявивши 

компетентність, здобуту за попереднім освітнім ступенем (освітньо-

кваліфікаційним рівнем). Залежно від наповненості змісту відповіді та ступеня 

розкриття питання (вирішення завдання), репродуктивна частина фахового 

випробування оцінюються за такими критеріями: 

 завдання (51-52) оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів.  

 завдання (53-54) оцінюється за шкалою від 0 до 15 балів. 

Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за завдання 

репродуктивної частини фахового випробування складає 50 балів. 

Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за надання 

відповідей за тестову та репродуктивну частини фахового випробування складає 

100 балів. 

Підсумкова оцінка (результат) за фахове вступне випробування (за шкалою від 

100 до 200 балів)  розраховується за формулою  

РФВВ = 100+х+у1+у2 

де х – сума балів за завдання 1-50 (тестова частина); 

 у1 – сума балів за завдання 51-52 (завдання за шкалою від 1 до 10 балів); 

 у2 – сума балів за завдання 53-54 (завдання за шкалою від 1 до 15 балів). 

Мінімальна  позитивна  оцінка (подолання порогу «склав/не склав») за фахове 

вступне випробування складає  120  балів.  Особи,  які отримали на фаховому 

вступному випробуванні менш ніж 120 балів (не подолали поріг «склав»), 

позбавляються права на участь у конкурсі за освітньою програмою.  
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Деталі машин  

 

1. Введення в курс ДМ. Механічні передачі. 

2. Зубчасті передачі. Загальні відомості. 

3. Розрахунки циліндричних зубчастих передач на міцність 

4. Конічні зубчасті передачі 

5. Черв’ячні передачі. 

6. Пасові передачі. 

7. Розрахунки пасових передач 

8. Ланцюгові передачі. 

9. Вали та осі. Розрахунки валів і осей 

10.  Підшипники кочення. Підбір підшипників кочення. 

11.  Підшипники ковзання. Шпонкові, шліцьові з’єднання. 

12.  Пружини. Гумові деталі машин. 

13.  Муфти приводів.  

14.  З’єднання. Різьбові з’єднання. 

15.  Розрахунки різьбових з’єднань. 

16.  Заклепкові з’єднання. 

17.  Зварні, паяні та клейові з’єднання. 

 

 

Фізика 

 

1. Закон збереження енергії. 

2. Закон збереження маси. 

3. Тригонометричні функції прямокутного трикутника. 

4. Визначення моменту сили. 

5. Визначення та характеристика основних фізичних величин, які 

використовуються в технічних дисциплінах (маса, сила, момент сили, робота, 

потужність, швидкість, прискорення, потенційна та кінетична енергія та ін.). 

6. Закони Ньютона. 

 

Механіка матеріалів та конструкцій 

 

1. Розтяг і стиск. 

2. Плоский напружений стан. 

3. Чистий зсув. 

4. Кручення. 

5. Геометричні характеристики. 

6. Згин. 

7. Чистий згин. 

8. Поперечний згин. 

9. Деформації перерізів балки. 

10.  Косий згин. 

11.  Позацентровий стиск. 
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12.  Теорії міцності. 

13.  Одночасна дія згину і кручення. 

14.  Стійкість стиснутого стержня. 

15.  Міцність при динамічних  напруженнях. 

16.  Пружний удар. 

17.  Пружні коливання. 

18.  Міцність при циклічних напруженнях. 

19.  Розрахунок по допустимих навантаженнях. 

 

Технологія конструкційних матеріалів 

 

1. Залізовуглецеві сплави. 

2. Термічна обробка. 

3. Леговані сталі та сплави. 

4. Процеси різання металів. 

5. Металорізальні верстати. 

6. Сили та швидкість різання при точінні. 

7. Вибір заготовки. 
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