
 
  



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма з фахового випробування складена для спеціальності 133 «Галузеве 

машинобудування» освітньої програми «Обслуговування та ремонт обладнання 

металургійних підприємств» для зарахування осіб, які здобули освітньо-

кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника на здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра. 

Програма складена на основі навчальних планів підготовки кваліфікованих 

робітників відповідного напрямку і базується на типових навчальних програмах 

дисциплін: 

«Інформаційні технології»: 

«Технічне обслуговування та ремонт промислового устаткування»; 

«Охорона праці»; 

«Матеріалознавство»; 

«Допуски і посадки та технічні вимірювання»; 

«Читання креслень»; 

«Електротехніка»; 

Вступник повинен знати: 

Основні положення, правила і питання з предметів: «Інформаційні технології»; 

«Технічне обслуговування та ремонт промислового устаткування»; «Охорона праці»; 

«Матеріалознавство»; «Допуски і посадки та технічні вимірювання»; «Читання 

креслень»; «Електротехніка»; «Основи слюсарної справи». 

Вступник повинен уміти:  

- читати креслення деталей; виконувати ескізи деталей; читати складальні 

креслення; 

- виконувати проекціювання геометричних тіл простих за конструкцією 

деталей;  

- володіти навичками вимірювання деталей мікрометричними інструментами;  

- уміти визначати допуски та посадки гладких циліндричних спряжень, кутів, 

конусів, різьбових, шпонкових, шліцьових з'єднань; 

- визначати марки матеріалів для деталей машин і для різальних інструментів;  



- володіти знаннями по використанню постійного і змінного струму; 

- володіти знаннями правових та організаційних основ охорони праці, 

правилами техніки безпеки праці в галузі, пожежної безпеки і електробезпеки; 

- розбирати, ремонтувати, складати та випробовувати середньої складності 

вузли та механізми устаткування, агрегатів і машин; 

- ремонтувати, регулювати та випробовувати середньої складності 

устаткування, агрегати і машини, а також складне під керівництвом слюсаря більш 

високої кваліфікації; 

- виконувати слюсарне оброблення деталей за 11-12-м квалітетами (4-5 -м 

класами точності);  

- ремонтувати футероване устаткування та устаткування, яке виготовлене з 

захисних матеріалів га феросиліцію; 

- розбирати, складати і ущільнювати фаолітову і керамічну апаратуру і 

комунікацію: виготовляти пристрої середньої складності для ремонту і складання; 

- виконувати такелажні роботи при переміщенні вантажів за допомогою 

простих вантажопідіймальних засобів і механізмів, якими керують з підлоги.

 

  



Основні теми і питання з дисципліни  

«Інформаційні технології» 

Тема 1 Використання інформаційних та комп'ютерних технологій для 

автоматизації виробництва. 

Поняття про управління та системах управління автоматичним устаткуванням, 

верстатом, агрегатом. Числове програмне управління. Пристрої речового вводу-

виводу. Системи технічного зору. 

Тема 2 Системи управління на основі комп'ютерних технологій 

Функціональна схема мікропроцесора. Основний алгоритм роботи 

мікропроцесора. Пристрої зв'язку з об'єктами управління. Класифікація пристроїв 

зв'язку по визначенню та принципу дії. Виконавчі механізми. Класифікація 

виконавчих механізмів. 

Тема 3 Вивчення та використання обчислювальної техніки 

Операційна система WINDOWS. Робота з файлами, панками. Створення 

копіювання, перейменування файлів, папок. Обробка текстової інформації. 

Структура документу. Ведення, редагування, формування, вивід на друк документу. 

 

Основні теми і питання з дисципліни 

«Технічне обслуговування га ремонт промислового устаткування» 

Тема 1 Основи слюсарної справи 

Зенкерування пні зенкування 

Загальні відомості про зенкерування та зенкування отворів за 11-12-м 

квалітетами. Інструменти: зенкери, зенківки. Припуск на діаметр під зенкерування. 

Технологія зенкерування отворів. 

Обпилювання металу 

Технологія обпилювання за 11-12-м квалітетами. Контроль обпиляної поверхні. 

Притирка та доводка 

Загальні відомості про притирку та доводку нескладних деталей. Технологія 

притирки та доводки нескладних деталей. 



Тема 2 Ремонт вузлів середньої складності Підгонка та обпилювання 

вкладишів підшипників ковзання 

Технологія підгонки та обпилювання по паралелях. Інструменти та 

пристосування для виконання даних робіт. 

Притирання клапанів вентилів 

Технологія притирання клапанів вентилів різних діаметрів. Інструменти та 

пристосування для виконання даних робіт. 

Розбирання та складання трубопроводів 

Типи трубопроводів, деталі і вузли. Технологічна послідовність розбирання та, 

складання трубопроводів (у тому числі гшастикових). Інструменти та пристосування 

для виконання даних робіт. 

Тема 3 Будова універсальних пристосувань 

Загальні відомості про універсальні пристосування. Призначення, основні 

конструктивні елементи стандартних універсальних пристосувань (лещата, патрони, 

магнітні плити, поворотні столи). 

Тема 4 Правила стропування, підіймання, переміщення вантажів 

Загальні відомості про стропування. Стропи. Канати. Вантажозахватні 

пристрої. Основні способи і схеми стропування вантажу. Правила стропування, 

підіймання, переміщення та опускання вантажів. Залежність вибору 

вантажозахватних пристроїв від маси вантажу. Способи обв'язки вантажу. Основні 

типи вузлів для обв'язки вантажу. Вибір місця для рівномірного натягу всіх ниток 

стропу. Сигнали стропальника .кранівникові. Нагляд за станом петель, вузлів, 

стропів, канатів під час переміщення вантажів. 

Тема 5. Правила експлуатації вантажопідіймальних засобів і механізмів, 

якими керують з підлоги 

Основні види вантажопідіймальних засобів і механізмів, якими керують з 

підлоги. Документи, згідно з якими проводять їх експлуатацію та обслуговування. 

Основні теми і питання з дисципліни 

«Охорона праці» 

Тема 1 Правові та організаційні основи праці 

Зміни та доповнення до основних законодавчих актів з охорони праці: до 



Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів України про працю, Закону 

України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності, «Основ законодавства України про охорону здоров'я», Закону 

України «Про пожежну безпеку. Закону України «Про використання ядерної енергії 

та радіаційну безпеку», Закону «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення. 

Тема 2 Основи безпеки праці в галузі 

Поглиблене вивчення організації служби безпеки в різних виробничих галузях 

(хімічній, металургійній. оброблення матеріалів, текстильній). Доповнення та зміни 

догалузевих норм та стандарті.  

Безпека праці при ремонті вузлів та деталей, що обертаються. Правила 

обслуговування підшипників. Правила монтажу поверхонь тертя. Умови технічної 

експлуатації пиловловлювачів, циклонів, фільтрів. Безпека праці при ремонті насосів: 

дотримання герметичності ущільнення валів, правильний пуск відцентрового насоса, 

контроль напору, вплив кавітації на роботу насоса, послідовність відкриття вентилів. 

Безпека праці при ремонті Теплообмінників жорсткої конструкції: правила 

проведення ремонтних робіт всередині апарату. 

Тема 3 Основи пожежної безпеки. 

Вибухонебезпечне виробництво і вибухозахист 

Поглиблене вивчення основ пожежної безпеки та вибухонебезпечного 

виробництва. 

Тема 4 Основи електробезпеки 

Поглиблене вивчення основ електробезпеки. 

Тема 5 Основи гігієни праці та виробничої санітарії 

Поглиблене вивчення основ гігієни праці та виробничої санітарії. 

Тема 6 Безпека життєдіяльності людини, наукова організація праці 

Відповідальність за порушення законів, правил і норм по охороні праці. 

Статистичні методи аналізу травматизму. Теорія ризику. 



Основні теми і низання з дисципліни 

«Матеріалознавство» 

Тема 1 Основні відомості про структуру, властивості, методи 

випробування металів і сплавів 

Випробування металів на статичне розтягування цим методом їх властивостей. 

Принцип будови розривної машини. Зразки для визначення механічних властивостей. 

Залежність міцності металу від хімічного складу. Визначення твердості і прніпшп дії 

використання для цього приладів. Ударна в’язкість. Поняття про динамічне 

навантаження. Зразки для випробування ударної в'язкості. Принцип будови машин 

для. випробування ударної в'язкості металу різних марок та при різних температурах. 

Технологічні властивості металів: ковкість, оброблюваність різанням. 

Сплави, механічна суміш, твердий розчин, хімічна сполука, структура і 

властивості кожного типу сплаву. 

Діаграма стану системи «залізо-вуглець», структура металу. Зміна структури та 

властивостей металу в твердому стані. 

Вплив термічної обробки на розмір зерен. Методи вивчення структури металів. 

Тема 2 Залізовуглецеві сплави. Основні властивості 

Вплив вуглецю на структуру і властивості вуглецевої сталі. Вплив домішок на 

властивості вуглецевої сталі. Сталь звичайної якості, якісна, високоякісна. 

Класифікація вуглецевих сталей залежно від вмісту вуглецю, хімічного складу та 

призначення. 

Основні відомості про способи одержання сталей. 

Вплив домішок на властивості чавуну. Вплив вуглецю на властивості чавуну. 

Діаграма залізовуглецевих сплавів. 

Тема 3 Кольорові метали. Основні властивості 

Латунь. Вплив цинку на структуру і механічні властивості латуні. Спеціальні 

латуні. Марки, позначення латунні за ДЕСТ. Властивості та призначення звичайної 

та спеціальної латуні. 

Бронза. Олов'яні бронзи. Вплив олова та інших спеціальних елементів на 

властивості та структуру бронзи. Спеціальні бронзи. Марки спеціальної бронзи, 

позначення, властивості, застосування. 



Алюміній та його сплави, марки, позначення, застосування. 

Тема 4 Тверді сплави та мінералокерамічні матеріали. 

Основні властивості 

Призначення, властивості та класифікація твердих сплавів. 

Загальні відомості про порошкову металургію. Склад металокерамічних 

твердих сплавів. Наплавні тверді сплави. їх використання. Відомості про нанесення 

твердих сплавів і металізацію. 

Основні відомості про матеріали особливо високої твердості (НВ=8500-

9000).Кубічний нітрид бору: борозол, гексаніт, 

Основні відомості про мінералокерамічні матеріали: мікроліт; кермети, їх 

властивості, склад, застосування. 

Основні відомості про натуральні матеріали: кварц, корунд, алмази 

Основні відомості про синтетичні абразивні матеріали: електрокорунд, карбід 

кремнію, монокоруд, алмаз синтетичний. Властивості та застосування натуральних і 

синтетичних абразивних матеріалів. Характеристика абразивного інструменту: 

зернистість, твердість, структура. 

Тема 5 Неметалічні матеріали. Основні властивості 

Пластичні маси. Будова полімерів. Прості та композиційні пластини. 

Термореактивні та термопластичні полімери. Шаруваті пластмаси: гетинакс, 

текстоліт, деревошарові. стеклотекстоліт. їх властивості та застосування. 

Захисні та вогнеупорні матеріали (феросиліцій та ін..). 

Поліетилен, полівінілхлорид; фторопласт, тефлон, фаоліт, полістирол, 

органічне скло. їх властивості та застосування. 

Газонаповнені пластмаси; їх властивості та застосування. 

Каучук та мінерали на його основі (ебоніт, резини): основні властивості, 

застосування. 

Застосування графіту в техніці. 

Лакофарбові матеріали: їх властивості та застосування. 

Масляні та емалеві фарби, ефіроцелюлозні лаки і емалі: їх властивості та 

застосування. Основні відомості про клеї: призначення, застосування. Білкового, 

синтетичного та універсального походження клеїв. Міцність склеювання. 



Основні теми і питання з дисципліни 

«Допуски і посадки та технічні вимірювання» 

Тема 1 Квалітети і допуски на кутові розміри, конічні з'єднання та різні 

Допуски на кутові розміри відповідно квалітету. Незалежні та залежні кутові 

розміри. Позначення допуску кута. 

Конічні з'єднання. Основні терміни, визначення та позначення. Основна 

плоскість. Базова плоскість. Номінальні розміри конусів і їх з'єднань. 

Конусність. Допуски форми конуса. 

Система допусків і посадок для конічних з'єднань відповідно квалітету. Рухомі 

в посадки. Нерухомі посадки. Щільна посадка. 

Допуски на різі відповідно квалітету. 

Тема 2. Вимірювальні інструменти 

Призначення, конструкція, правила користування вимірювальним 

інструментом: Штангенциркуль, різьбомір, нутромір, кутомір та інші. 

Тема 3 Шорсткості поверхонь 

Методи обробки відповідно шорсткості поверхонь. 

Основні теми і питання з дисципліни 

«Читання креслень» 

Тема 1 Практичне застосування геометричних побудов 

Способи побудови овалу та еліпсу. Поняття про евольвенту кола і спіраль 

Архімеда. Уклон і конусність; іх позначення. 

Тема 2 Проекційне креслення 

Зображення основних геометричних тіл. Проектування геометричних тіл 

(призми, піраміди, циліндра, конуса, кулі) на три площини проекцій. Побудова 

розгорток поверхонь циліндра, призми, піраміди. 

Тема 3 Перерізи і розрізи 

Місцеві розрізи, IX призначення і правила виконання. З'єднання половини 

вигляду і половини розрізу. Умовності .при виконанні розрізів через тонкі стінки, 

типу ребра жорсткості і через тонкі спиці. 

Тема 4 Робочі креслення деталей середньої складності 

Основні види креслень деталей. Передавання форми деталі. Поняття про вигляд 



знизу, заду, справа. Розташування їх на кресленнях. Вибір раціонального положення 

деталі по відношенню до фронтальної площини проекцій при виконанні креслення. 

Додаткові вигляди. Місцеві вигляди. Виносні елементи. Компонування 

зображень на полі креслення. Умовності і спрощення зображень деталей на 

кресленнях. Компонування зображень на полі креслення. 

Тема 5 Складальні креслення 

Умовності та спрощення зображень на складальних кресленнях. Зображення 

нероз'ємних з'єднань; зварні з'єднання. Умовні графічні позначення швів зварювання. 

Зображення шпоночних і шліцьових з'єднань. 

Тема 6 Схеми 

Правила виконання кінематичних схем механізмів середньої складності. 

Порядок їх читання. 

Основні теми і питання з дисципліни 

«Електротехніка» 

Тема 1 Постійний струм та кола постійного струму 

Струм та щільність струму. Провідність. Теплова дія струму. Вибір перерізу 

проводу в залежності від максимального допустимого струму у проводі. 

Електрорушійна сила джерела постійного струму, внутрішній опір, напруга на 

затискачах. Керовані нелінійні елементи. 

Тема 2 Електромагнетизм 

Намагнічування тіл. Електромагніти. Явище електромагнітної індукції, її 

практичне використання. Самоіндукція, величина та напрями електрорушійної сили 

самоіндукції. Вихрові струми та їх використання. 

Гема 3. Змінний струм та кола змінного струму 

Синусоїдальний змінний струм. Отримання змінного струму. Векторне 

зображення змінного струму та напруги. Коло змінного струму з активним опором, 

індуктивністю, ємністю. Активна, реактивна та повна потужності у колі змінного 

струму. Трикутник потужностей, коефіцієнт потужності. 

З'єднання обмоток генератора і споживачів зіркою та трикутником і трифазний 

системі змінного струму. Співвідношення між фазними і лінійними струмами та 

напругами при з'єднанні зіркою і трикутником. 



Тема 4 Перетворювачі та електричні машини 

Установки і прилади електронагрівання. 

Електричні машини постійного струму. Електрорушійна сила генератора 

постійного струму. Реакція якоря. Комутація струму. Протиелектрорушійна сила 

якоря. Обертовий момент постійного струму. 

Електричні машини змінного струму. Обертове магнітне поле. Синхронна 

швидкість обертання магнітного поля. Ковзання. Обертовий момент. Коефіцієнт 

корисної дії. 

 

 

  



Критерії оцінювання фахового вступного випробування 

Випробування передбачають виконання тестових завдань. Форма вступних 

випробувань встановлена у вигляді закритих тестів. Кожний білет для випробувань 

формується з 40 тестових запитань. Тести подаються на спеціально розроблених 

аркушах паперу, де наводяться запитання та варіанти відповідей. 

За кожну вірну відповідь на тестове запитання нараховується 5 балів. 

Підсумкова оцінка якості складання абітурієнтом  вступних випробувань 

визначається підсумовуванням отриманих балів. Максимальна кількість балів 

дорівнює 200. 

Таблиця переводу результатів фахового вступного випробування на 

основі ОКР «кваліфікований робітник» для отримання ОКР «фаховий 

молодший бакалавр»  в 200-бальну систему оцінювання  
5 105  55 155 
10 110  60 160 
15 115  65 165 
20 120  70 170 
25 125  75 175 
30 130  80 180 
35 135  85 185 
40 140  90 190 
45 145  95 195 
50 150  100 200 

 
Оцінювання знань та умінь вступників на фахових вступних випробуваннях за шкалою від 

100 до 200 балів:  

180 - 200 відмінно;  

145 - 175 - добре;  

120 - 140 - задовільно;  

0 - 115 - незадовільно 
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