




Мета фахового вступного випробування 
 
Метою проведення фахового вступного випробування за спеціальністю 

131 "Прикладна механіка" є визначення достатності рівня підготовки випуск-
ників бакалаврату «Інженерна механіка» до подальшого навчання для здо-
буття ступеня магістра. 
 Учасники фахового вступного випробування повинні показати володін-
ня наступними питаннями: 

– структура та організація підприємств машинобудівного виробництва, їх 
типи, форми і організаційні особливості, основні принципи технологічної під-
готовки виробництва; 

– проектування і розробка технологічних процесів маршрутного і опе-
раційного описання; технологічні розрахунки очікуваної точності; аналіз тех-
нологічності деталей та складальних одиниць; розрахунок режимів різання 
операцій та визначення трудомісткості 

– структури технологічних операцій; методи отримання і обробки заготі-
вок; способи базування деталей при обробці;  

– вибір устаткування, засобів виробництва, обладнання, різального і вимі-
рювального інструменту;  

– термінологія, поняття та визначення, що відносяться до технології ма-
шинобудування та ріжучого інструменту; 

– методи аналізу і розрахунку, які необхідні для розв’язку основних пи-
тань стандартизації та вимірювання, що виникають на усіх етапах життєвого 
циклу машин, при їх проектуванні та розробці технологічного процесу виго-
товлення, а також для забезпечення високих показників якості машин; 

– основні принципи взаємозамінності стандартних з’єднань деталей ма-
шин (гладкі циліндричні з’єднання, різьбові з’єднання та ін.), методи та засо-
би їх контролю; науково-методичні основи метрології та стандартизації; мето-
ди розрахунку точності типових з’єднань деталей машин; 

– системи допусків та посадок для циліндричних, конічних, різьбових, 
шпонкових, шліцьових з’єднань та зубчастих передач; нормування, вимірю-
вання та контроль відхилень форми, розташування та шорсткості поверхонь; 
методи та засоби контролю лінійних та кутових розмірів; основні положення 
державної системи вимірювань та державної системи стандартизації; 

– аналіз і розв’язання основних питань стандартизації та контролю, які ви-
никають при проектуванні машин і розробці технологічних процесів; 

– конструкції і типи ріжучих інструментів, конструктивні елементи та гео-
метричні параметри різних типів ріжучих інструментів, загальні принципи їх 
розрахунків. 



Зміст програми фахового вступного випробування 
 

Основою програми фахового вступного випробування є навчальні про-
грами базових професійно-орієнтованих дисциплін «Теоретичні основи тех-
нології виробництва деталей машин та складання машин», «Взаємозамінність, 
стандартизація і технічні вимірювання» та «Ріжучий інструмент» навчального 
плану підготовки бакалаврів. 

Програма складається з 3 розділів, які охоплюють питання теоретичних 
основ технології виробництва деталей машин та складання машин, взаємоза-
мінністі, стандартизації і технічних вимірювань, а також ріжучого інструмен-
ту. 

1. Теоретичні основи технології виробництва деталей машин та 
складання машин 

1.1. Загальні засади технології машинобудування.  
Техніко-економічна характеристика виробництва. Типи виробництва. 

Структура технологічного процесу. 
Матеріали в машинобудуванні. Вибір засобу виготовлення заготівки. 

Забезпечення механічних та технологічних якостей заготівок. Припуски, на-
пуски. 

Основні методи матеріалообробки: технології, устаткування, ріжучий 
інструмент. 

1.2. Точність виготовлення деталей. 
Точність технологічної операції. Похибки обробки. Оцінювання точнос-

ті за полем розсіювання та допуском розмірних параметрів. Статистичне регу-
лювання технологічних процесів. Точність моделі технологічних операцій. 
Розрахунки похибок базування. Розрахунки похибок обробки. 

Розмірні ланцюги. Складання та розрахунок технологічних розмірних 
ланцюгів. Метод максимуму-мінімуму. Пряма та зворотна задачі. Розрахунок 
технологічних розмірних ланцюгів. 

1.3. Складання машин. 
Методи складання: повної і неповної взаємозамінності, селективного 

складання, компенсації і пригонки. Розмірні ланцюги складання. Види та фо-
рми організації складання для різних типів виробництва. 

Диференціація і концентрація операцій. Використання верстатів з ЧПК. 
1.4. Основи технологічної підготовки виробництва. 
Визначення значень базових і досяжних показників технологічності. Ро-

зрахунок рівня технологічності. 



Проектування маршрутного технологічного процесу. Визначення мето-
дів і послідовності обробки заготівок. Вибір методів обробки поверхонь дета-
лі. Вибір верстатів і пристроїв. Визначення схеми базування заготівок. 

Проектування операційного технологічного процесу. Визначення уста-
новів та технологічних переходів. Вибір різального та контрольного інструме-
нту. Призначення та розрахунок режимів різання та норм часу. Розрахунок 
точності технологічних переходів. Перерахування конструкторських розмірів 
на технологічні при зміні баз. 

2. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання 
2.1. Взаємозамінність, методи та засоби контролю гладких цилінд-

ричних та інших поверхонь деталей машин. 
Основні відомості про взаємозамінність, стандартизацію. Розміри, гра-

ничні відхилення, допуск. Точність розмірів деталей машин, категорії точнос-
ті. Діапазони та інтервали розмірів, квалітети і стандартні допуски, основні 
відхилення, поля допусків, посадки. 

Відхилення форми та розташування поверхонь: основні поняття та ви-
значення, відхилення форми циліндричних поверхонь та площин, сумарні від-
хилення форми та розташування поверхонь, нормування, методи контролю, 
позначення на кресленнях. 

Шорсткість та хвилястість поверхонь: основні терміни та визначення, 
нормування, методи контролю, позначення на кресленнях. 

Вимірювання та контроль деталей гладких циліндричних з’єднань: уні-
версальні вимірювальні засоби; калібри, допуски та відхилення калібрів, поля 
допусків калібрів. 

2.2. З’єднання деталей машин та зубчасті передачі. 
Різьбові з'єднання: класифікація, параметри метричної циліндричної 

різьби, система допусків і посадок метричних різьб, позначення на креслен-
нях, методи та засоби контролю циліндричних різьб. 

Шліцьові з'єднання: основні відомості та класифікація, допуски та поса-
дки шліцьових з'єднань з прямобічним профілем, контроль шліцьових з'єд-
нань. 

Кути та конічні з’єднання: нормальні кути, допуски на кутові розміри, 
допуски та посадки конічних з’єднань, методи та засоби контролю кутів та 
конусів. 

Зубчасті передачі: класифікація та вимоги, евольвентне зачеплення, сис-
тема допусків для циліндричних зубчатих передач, позначення точності зуб-
чатих колес на кресленнях, методи та засоби контролю зубчастих колес. 

 
 



2.3. Розмірні ланцюги.  
Основні терміни та визначення. Класифікація розмірних ланцюгів (РЛ) 

та методів їх розрахунку. Розрахунок РЛ методом повної взаємозамінності. 
Методи неповної взаємозамінностi (групової взаємозамінностi, регулювання 
та припасування). 

2.4. Метрологія та стандартизація. 
Основні цілі та задачі метрології та органів стандартизації. Основи мет-

рології: основні терміни та означення, міжнародна система одиниць фізичних 
величин (SІ), засоби вимірювання (еталони, міри, робочі засоби вимірювання), 
універсальні засоби вимірювань (механічні, оптичні, електричні, пневматич-
ні), автоматизація процесів вимірювання та контролю похибки вимірювань та 
вибір засобів вимірювань. 

3. Ріжучий інструмент 
3.1. Інструментальні матеріали. 
Вимоги пред’явлені до ріжучого інструменту. Стандартизація і нормалі-

зація ріжучих інструментів. Матеріали, що застосовуються для робочої части-
ни інструментів, їх експлуатаційні і технологічні якості. Вуглеводисті інстру-
ментальні сталі, леговані інструментальні сталі. Металокерамічні тверді спла-
ви. Мінералокерамічні тверді сплави. Безвольфрамові тверді сплави. Надтвер-
ді ріжучі матеріали. 

3.2. Різці 
Різці загального призначення. Класифікація різців, їх призначення. 

Конструкції ріжучої частини та геометричні параметри. Заходи з покращення 
формування і відведення стружки. Заходи з дрібнення стружки. Стружкола-
маючи пристрої, вібраційна стружколамкість. Різці твердосплавні: напаяні, 
збірні, із багатогранними пластинами твердого сплаву механічного кріплення, 
для тонкого точіння, алмазні та зі штучними надтвердими матеріалами. Особ-
ливості конструкцій відрізних і стругальних різців.  

Фасонні і спеціальні різці. Різці фасонні, класифікація різців, їх типи і 
призначення. Передній та задні кути та їх застосування по довжині ріжучої 
кромки.  

3.3. Інструменти для обробки отворів.  
Свердла. Основні типи інструмента для обробки отворів, їх призначен-

ня, класифікація. Загальні принципи побудови конструкцій інструментів для 
обробки отворів. Особливості умов їх роботи та їх вплив на конструктивні і 
геометричні параметри. Схеми заточування спіральних свердел.  

Свердла твердосплавні. Дрібнорозмірні свердла. Свердла для глибокого 
свердління, для кільцевого свердління. Конструкції і геометрія ріжучих кро-
мок. Алмазні свердла.  



Зенкери і розвіртки. Зенкери, класифікація, типи. Конструктивні особ-
ливості, геометричні параметри. Розрахунок і конструювання зенкерів. Розві-
ртки. Класифікація і типи розвірток. Застосування, конструктивні особливості 
і геометричні параметри. Стандартизація розмірів. Розрахунок і конструюван-
ня розвірток. Розрахунок допусків на зенкери і розвіртки. 

3.4. Протяжки і прошивки.  
Принципи роботи протяжок, як інструмента із конструктивною пода-

чею. Призначення і види протяжок. Конструкції та загальні конструктивні 
елементи, геометричні параметри протяжок.  

3.5. Фрези. 
Фрези загального призначення. Призначення і класифікація фрез, ти-

пи. Конструкції та конструктивні елементи циліндричних, дискових, відріз-
них, пазових, кінцевих і торцевих фрез. Форми зубів і впадин, геометричні па-
раметри, посадочні отвори. Стандартизація розмірів фрез. Основні вимоги, що 
пред’являються до фрез загального призначення. 

Фрези фасонні. Вимоги, що пред’являються до фасонних фрез. Криві 
затилування фрез. Вимоги, що пред’являються до кривих затилування.  

3.6. Зуборізні інструменти. 
Зуборізні фрези. Обкатані зуборізні інструменти. Кінематика руху рі-

жучої кромки та оброблювальної заготівки. Формування евольвентного про-
філю ріжучої кромки. Зуборізні гребінки, призначення, типи. Черв’ячні зубо-
різні фрези. Призначення і обсяг застосування, типи. Принцип роботи фрези. 
Конструкції фрез.Розрахунок і конструювання черв’ячної модульної фрези. 
Точність черв’ячної модульної фрези. 

Зуборізні довб’яки та інші інструменти. Зуборізні довб’яки, типи, 
конструкції. Класи точності. Геометричні параметри зубів. Конструктивні 
елементи довб’яків. Допуски на довб’як. Довб’яки збірні, твердосплавні, сту-
пінчасті та інші. 

Шевери, типи, призначення. Конструкція дискового шевера. Визначення 
розмірів конструктивних елементів, Формування ріжучих елементів, форма 
канавок на зубцях, припуск на переточку, розміри зубів. Інструменти для нарі-
зання зубів колес під шевінгування. Шевери дрібномодульні. Шевери твердо-
сплавні та інші. Точність шеверів. 

Інструменти для нарізання зубів конічних колес. Кінематика процесів 
обробки. Типи інструментів для обробки колес із прямими і криволінійними 
зубами. Інструменти для нарізання прямозубих конічних колес. Зуборізні го-
ловки для нарізання колес з круговими зубами.  

 
 



3.7. Абразивні та алмазні інструменти. 
Шліфувальні круги, конструкції, точність, методи кріплення. Шліфува-

льні головки, бруски та сегменти. Круги для швидкого та обдирного шліфу-
вання. Алмазні круги і інструменти із кубічного нітриду бора. Хонінгування 
головки. Абразивні інструменти на гнучкій основі. Інструменти для правки 
абразивних, алмазних та ельборових кругів.  
 
Структура екзаменаційного завдання фахового вступного випробування 

  
Кожен білет, сформований у вигляді тестового завдання, він складається 

з 50 питань. На кожне з питань надано чотири відповіді, одна з яких є вірною. 
 

Критерії підсумкової оцінки. 
 
Тривалість проведення вступного випробування 120 хвилин. Результат 

фахового вступного випробування оцінюється за шкалою від 0 до 200 балів. 
Мінімальна оцінка з фахового вступного випробування для участі в конкурс-
ному відборі становить 100 балів. 

Критерії оцінювання фахового вступного випробування відповідають 
«Положення про організацію прийому до Національного університету кораб-
лебудування імені адмірала Макарова при вступі на навчання на основі рані-
ше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня) у 2021 році.». 
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