
 

  



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма з фахового випробування складена для спеціальності 133 «Галузеве 

машинобудування» освітньої програми «Технологія обробки матеріалів на 

верстатах та автоматичних лініях» 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 відповідно напрямку і базується на типових програмах дисциплін: 

«Спецтехнологія», «Матеріали та технологія машинобудування», «Допуски та 

технічні вимірювання», «Охорона праці», «Електротехніка з основами промислової 

електроніки», «Читання креслень». 

Вступник повинен знати:  

основні  положення, правила і питання з предметів «Спецтехнологія», 

«Матеріали та технологія машинобудування», «Допуски та технічні вимірювання», 

«Охорона праці», «Електротехніка з основами промислової електроніки», 

«Читання креслень». 

Вступник повинен вміти:  

− 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, шпоночних, шліцьових з'єднань та зубчастих коліс і 

передач; 

− визначати марки матеріалів для деталей машин і для різальних 

інструментів; 

− будувати технологічні процеси типових деталей простих конструкцій; 



− знати принцип дії верстатів і правила їх налагодження; 

− уміти вибирати різальний інструмент і призначати режим різання; 

− володіти знаннями правових та організаційних основ охорони праці, 

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

  



Основні теми і питання з дисципліни 

«Спеціальна технологія» 

Тема 1. Вступ 

Знамення галузі для суспільного господарства держави, перспективи їх 

розвитку. Науково-технічний прогрес в галузі, його пріоритетне направлення. 

Роль професійної компетентності в забезпеченні високої якості продукції. 

Трудова і технічна дисципліна, культура праці. 

Тема 2. Основні відомості про токарну обробку 

Елементарні відомості про процес різання різних металів та утворення 

стружки. Елементи режиму різання при точінні. Поверхня обробки. Глибина 

різання. Лінійна швидкість обертання заготовок та частота обертання шпинделя, 

зв'язок між ними. Величина подачі. Загальні відомості про точність обробки та 

жорсткість поверхні, що обробляється. 

Токарні різця, їх класифікації та елементи. Головні кути різця та їх 

призначення. Теплоутворення при різанні і застосування змащувально-

охолоджуючих рідин. Загальні відомості про загострення та доводку різців. 

Загальні відомості про свердла, зенкери та інший інструменти, що застосовуються 

при токарній обробці. Пристосування до токарних верстатів, їх призначення. 

Тема 3. Способи обробки зовнішніх циліндричних поверхонь та плоских 

торцевих поверхонь 

Типові деталі циліндричної форми. Контроль діаметрів та довжин. 

Способи установки та закріплення заготовок у трикулачковому патроні. 

Установка заготовок у центрах. Технологічні вимоги до центрових отворів. 

Паводкові пристрої. Умови застосування люнетів. 

Припуски на обробку. 

Режим різання при обробці циліндричних поверхонь для найбільш 

характерних матеріалів. 

Технологія обробки торців та уступів. Умови забезпечення циліндричності та 

площини поверхонь. Режим різання під час попередньої та завершальної обробки 

торців. Методи контролю площини поверхонь. 

Технологія виточування канавок та відрізання. Форми, розміри та 



призначення канавок. Припуски на відрізання. Режим різання під час виточування 

канавок на відрізанні. Прорізні та відрізні різці, їх форми та геометричні параметри. 

Технологія обробки ступінчатих валів. Вибір схеми обробки. 

Основні види дефектів при обробці циліндричних та торцевих поверхонь.  

Тема 4. Способи обробки циліндричних отворів 

Технологія обробки отворів. 

Свердління та розсвердлювання, точність обробки. Свердла, їх різновиди, 

призначення, способи установки. Геометричні параметри ріжучої частини свердла. 

Способи свердління наскрізних та глухих отворів різноманітних діаметрів. 

Технологія розсвердлювання та зенкерування отворів. Зенкери, їх види та 

конструкції. Припуски на зенкерування. 

Режим різання під час різноманітних способах обробки циліндричних 

отворів. 

Розточування. Види розточувальних різців. Способи установки 

розточувальних різців (цільних та в державках). 

Технологія розточування наскрізних та глухих отворів. Припуски на 

розточування. Технологія виточування канавок в отворах. Режими розточування. 

Технологія отримання центрових отворів. Режим різання при центруванні. 

Тема 5. Способи нарізання кріпильної різьби 

Типові вироби з різьбою, їх призначення. 

Ознаки класифікації різьб. Основні елементи різьби. Права та ліва різьби. 

Кріпильна різьба. Види кріпильних різьб. Позначення різьби на кресленнях. 

Конструкція та геометричні параметри мітчиків і плашок. Способи нарізання 

кріпильної різьби мітчиками та плашками. Пристрої для установки та кріплення 

різьбонарізних інструментів і нарізання кріпильних різьб на токарних верстатах. 

Технологія накатування різьб. Режими різьбонарізання та різьбонакатування. 

Тема 6. Способи обробки конічних поверхонь 

Типові деталі з конічними поверхнями. 

Види конічних поверхонь та елементи конуса. Нормалізація конусів. 

Способи обробки зовнішніх конічних поверхонь: широким різцем, поворотом 

верхньої частини супорта, поперечним зміщенням корпусу задньої бабаки. 



Послідовність робіт при налагодженні верстат на обробку конічних поверхонь. 

Точність розташування вершин і ріжучої кромки різця та геометричні параметри 

обробленого конуса. Рекомендовані режими різання при обробці конічних 

поверхонь. Способи обробки внутрішніх конічних поверхонь. Методи 

вимірювання та контролю конічних поверхонь. 

Тема 7. Способи обробки фасонних поверхонь 

Типові деталі з фасонними поверхнями. 

Види фасонних поверхонь. Налагодження верстата для обробки фасонних 

поверхонь фасонним різцем. Особливості конструкції фасонних різців. Схема 

установки. Налагодження за заданими режимами різання. Способи та засоби 

контролю фасонних поверхонь при обробці. 

Тема 8. Оздоблювальне оброблення поверхонь 

Основи поняття про оздоблювальне оброблення. 

Пластичне деформування як один із оздоблювальних методів оброблення 

деталей. Накатування рифлень; припуски, інструмент, режими різання. 

Використання 

Методи контролю якості поверхонь. Основні види дефектів, їх причини та 

заходи попередження. 

Тема 9. Відомості з технічної механіки 

Відомості про деталі машин. Деталі та складальні одиниці (вузли) загального 

та спеціального призначення. Класифікація деталей загального призначення. 

Типи з'єднань деталей машин і їх призначення. 

Деталі механізмів, їх призначення, різновиди та використання. 

Стандартизація деталей машин. 

Відомості про механізм і машини. Основні поняття про механізми, машини 

та обладнання, складальні одиниці (вузли). 

Кінематичні схеми механізмів. 

Механізми для перетворення обертального руху (механічні передачі), 

класифікація передач. Основні відомості про фрикційні, зубасті, черв'ячні, пасові, 

ланцюгові передачі; їх призначення, типи. Будова, умовні позначення на 

кінематичних схемах. Елементи зубчастого зчеплення. Багатоступінчасті передачі 



(редуктори), коробки швидкостей. Поняття про обертальний момент, потужність та 

коефіцієнт корисної дії. 

Механізми для перетворення руху, їх призначення, будова, умовні 

позначення на кінематичних схемах. 

Тема 10. Токарні верстати та їх налагодження 

Класифікація та нумерація токарних верстатів. 

Токарно-гвинторізальні верстати. Основні марки токарно-гвинторізальних 

верстатів та їх характеристика. Основні вузли токарно-гвинторізального верстата, 

їх будова та призначення. Будова та кінематичні схеми коробок швидкостей і 

коробок передач. 

Технологічне устаткування токарних верстатів. Класифікація пристроїв, їх 

основні конструктивні елементи. 

Принцип базування заготовок (валів, втулок, зубчастих коліс, корпусних 

деталей) в пристроях. 

Типові конструкції високопродуктивних пристроїв для закріплення 

заготовок. 

Тема 11. Основи різання металів 

Поняття про пластичну деформацію, деформацію ковзання (зсув). 

Вільне та невільне різання. Деформація зрізуючого шару. Розміри і форми 

шару матеріалу, який знімається різцем (в залежності від головного кута в плані і 

форми різальної кромки різця). Залежність деформації від інших факторів. Явище 

наклепу обробленої поверхні. 

Поняття «наріст» і причини його утворення. Вплив наросту на зміну 

геометрії різальної частини інструмента та його спрацювання. Корисна дія наросту, 

методи зменшення нарістоутворення. 

Основні теми і питання з дисципліни 

«Матеріали та технологія машинобудування» 
Розділ 1. Машинобудівні матеріали 

Тема 1.1 Метали , їх властивості та методи визначення 

Основні відомості про методи та їх властивості. Основні фізичні, хімічні, 

механічні та технологічні властивості металів. Поняття про випробування металів. 

Залежність властивостей металів від структури. Захист металів від корозії. Суть 



явища. Хімічна та електрохімічна корозія. Втрати від корозії. Способи захисту від 

корозії. 

Тема 1.2 Основні відомості з теорії сплавів 

Сплави, системи сплавів та діаграми стану. Кристалізація сплавів. 

Поліморфізм заліза. Структури сплавів. Залізовуглецеві сплави. Діаграма стану 

сплаву залізо- цементит. 

Тема 1.3 Чавуни 

Класифікація чавунів. Склад, структура, властивості. Сірий, білий, ковкий, 

високоміцний чавуни: їх механічні і технологічні властивості, маркування чавунів, 

застосування. 

Тема 1.4 Сталі 

Сталі. Класифікація за хімічним складом, якістю та призначенням. 

Вуглецеві сталі; хімічний склад, механічні та технологічні властивості. 

Маркування вуглецевих конструкційних та інструментальних сталей; їх 

застосування. 

Леговані сталі. Вплив на якість сталі легуючих елементів: марганцю, хрому, 

нікелю, молібдену, кобальту, вольфраму, титану та ін.. Механічні і технологічні 

властивості легованих сталей. Маркування і застосування легованих 

конструкційних та інструментальних сталей. 

Швидкорізальні сталі. 

Тема 1.5 Термічна і хіміко-термічна обробка металів в їх сплавів 

Термічна і хіміко-термічна обробка сталей. Суть термічної обробки сталей. 

Види термічної обробки, відпал, нормалізація, гартування, відпускання, їх 

призначення. Види хіміко-термічної обробки сталей: цементація, азотування, 

ціанування, алітування га ін., їх призначення. 

Тема 1.6 Тверді сплави 

Тверді сплави. Роль твердих сплавів у сучасній обробці металів. Методи 

отримання. Класифікація спечених твердих сплавів, їх властивості і маркування. 

Металокерамічні тверді сплави (ВК, ТК, ТТК). Властивості, маркування та 

застосування. 

 



Тема 1.7 Кольорові метали і сплави   

Кольорові метали: мідь, олово, цинк, алюміній; їх основні властивості і 

застосування. 

Мідь та її сплави (бронза, латунь), алюміній і його сплави, їх хімічний склад, 

механічні і технологічні властивості. Маркування та область застосування. 

Магній, його властивості. Сплави магнію, їх властивості, маркування, 

застосування. 

Тема 1.8 Неметалеві матеріали 

Пластмаси та їх властивості. Застосування пластмас у машинобудуванні. 

Абразивні матеріали та інструменти. Природні та штучні абразиви. Застосування 

абразивів для обробки сплавів. 

Алмази та композити. Марки, властивості, застосування. Мастильні та 

охолоджуючі речовини, їх призначення та властивості, вимоги до них. 

Розділ 2. Основи технології машинобудування 

Тема 2.1 Основи проектування технологічних процесів 

Види виробництв. 

Точність обробки. Фактори, що впливають на точність обробки. 

Технологічність деталей. Види заготовок та їх вибір. Базування заготовок при 

обробці. Припуски. 

Проектування технологічних процесів обробки різанням та технологічна 

документація. Вихідні дані та послідовність проектування технологічних процесів. 

Вибір обладнання, інструмента. 

Тема 2.2 Методи виготовлення типових деталей машин 

Типовий технологічний процес обробки заготовок деталей типу валу, втулки, 

диски, стакани, фланці. 

Особливості виготовлення валів, осей. Технологія обробки заготовок. 

Заготовки з різних матеріалів, способи їх виготовлення та обробки. 

Тема 2.3 Технологія складання машин 

Складання - заключний етап виготовлення машин. 

Методи складання. Підготовка деталей до складання. Види з'єднань: рухомі 

та нерухомі, роз'ємні та нероз'ємні. Вироби основного та допоміжного виробництв. 



Види виробів: деталі, складальні одиниці, комплекси і комплекти. 

Основні теми і питання з дисципліни 

«Допуски та технічні вимірювання» 

Тема 1 Вступ 

Основні поняття про взаємозамінність, її види і точність виготовлення 

продукції. 

Сукупність властивостей машинобудівної продукції, які характеризують її 

якість, потужність, швидкість, продуктивність, ККД, точність дії, довговічність, 

взаємозамінність. 

Поняття про стандартизацію, нормалізацію, системи допусків, посадок як 

основи взаємозамінності в машинобудуванні. 

Тема 2. Метрологія і технічні вимірювання 

Поняття про метрологію, як науку про вимірювання, про методи і засоби їх 

виконання. 

Види вимірювань: пряме і непряме, контактне та безконтактне. 

Основні метрологічні характеристики засобів вимірювання: інтервал поділу 

шкали, ціну поділу, діапазон вимірювання. Прилади для лінійних і кутових 

вимірювань. Призначення вимірювальних інструментів, правила користування. 

Тема 3. Основні відомості про розміри та з'єднання в машинобудуванні 

Допуски та посадки. Сутність системи вала і системи отворів, призначення 

цих систем. Поняття про розміри: номінальний розмір, похибка розміру, дійсний 

розмір, граничні відхилення (нижнє, верхнє). Допуск розміру. Умова дійсності 

розміру. 

Поле допуску. Схема розташування полів допуску. 

Розподіл дійсних допусків. Похибка обробки деталей та похибка вимірювань. 

Позначення номінальних розмірів і граничних відхилень розмірів на 

кресленнях. Таблиці допусків, правила їх застосування. 

Зазори. Натяги З'єднання деталей із зазором та натягом. 

Посадки. Визначення допуску розміру та допуску посадки. Перехідна 

посадка. 

Позначення посадок на кресленнях. 



Тема 4. Засоби вимірювання лінійних розмірів 

Міри та їх роль у забезпеченні єдності вимірювань у машинобудуванні. 

Плоскопаралельні кінцеві міри довжини, їх призначення. Класи точності та розряди 

кінцевих мір. Блоки з кінцевих мір довжини. 

Лінійки лекальні. Повірочні плити. Вимірювання відхилень методами «на 

просвіт», «на фарбу». Щупи. 

Універсальні засоби для вимірювання лінійних розмірів. Штангенциркуль. 

Штангенглибиномір. Нутромір.. 

Устрій ноніуса. Прийоми вимірювання. Штангенрейсмус. 

Тема 5. Допуски та посадки гладких циліндричних поверхонь 

Поняття про систему допусків та посадок. Система ЄСДП: Основне 

відхилення. 

Система отвору та система валу. Точність обробки. Одиниці допуску. 

Квалітети в ЄСДП. Посадки переважного застосування. Приклади застосування 

різноманітних посадок у залежності від умов роботи деталей спряження. 

Таблиці граничних відхилень розмірів у системи ЄСДП. Користування 

таблицями. 

Тема 6. Шорсткість поверхонь 

Параметри шорсткості поверхонь. Позначення шорсткості на кресленнях. 

Тема 7. Допуски кутів і конусів. Засоби кутів та гладких конусів 

Допуски кутів і конусів. Одиниці вимірювання кутів. Нормальні кути. 

Таблиця ступенів точності кутових розмірів 

Інструментальні конуси. Кутові міри та рівні. Кутники та їх типи (УН). 

Тема 8. Допуски і посадки різьбових з'єднань 

Загальні відомості про різьбові з'єднання. Контроль кроку та профілю різьби. 

Основні параметри метричної різьби. Ступені точності різьби. Позначення різьби 

на кресленнях. Калібри для контролю різьби болтів та гайок. 

Основні теми і питання з дисципліни 

«Охорона праці» 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його 



укладання і виконання. Права трудівників на охорону праці на підприємстві, на 

пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і 

підлітків. Порядок забезпечення засобами індивідуального та колективного 

захисту. Державний і громадський контроль за охороною праці, відомчий 

контроль. Органи державного нагляду за охороною праці. 

Відповідальність (дисциплінарна, адміністративна, матеріальна і 

кримінальна) за порушення законодавства про працю, правил та інструкцій з 

охорони праці. 

Інструктажі з охорони праці. Поняття про виробничий травматизм і 

профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і 

побутові, Алкоголізм і безпека праці. Профотруєння. 

Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. 

Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: 

організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. 

Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. 

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних 

захворювань і отруєнь. 

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал 

небезпеки. 

Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці 

Загальні питання безпеки праці Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для 

яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці. 

Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при експлуатації 

машин, механізмів, обладнання та устаткування. Зони безпеки та їх огородження. 

Світлова і звукова сигналізації. Попереджувальні написи,сигнальні фарбування. 

Знаки безпеки. 

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих 

факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від 

шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат 

виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх 

використання. 



Правила та заходи попередження нещасних випадків і аварій. План ліквідації 

аварій. План евакуації з приміщень у випадку аварії. 

Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях освітніх 

закладів. 

Фізіологічна та психологічна основи трудового процесу (безумовні та умовні 

рефлекси, їх вплив на безпеку праці). 

Пристосування людини до навколишніх умов на виробництві (почуття, 

сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці. 

Психофізичні фактори умови праці (промислова естетика, ритм і темп 

роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив 

на безпеку праці. 

Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки виробничих 

процесів, обладнання, будівель. 

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та тих, які потребують професійного 

добору; організація безпеки праці на таких роботах згідно з нормами та правилами. 

Прилади контролю за безпечними умова праці. Світлова та звукова 

сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки. 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. 

Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва 

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання 

відкритого вогню і електричної енергій, експлуатація не підготовленої техніки в 

пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних 

систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі 

пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин. 

Організація та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. 

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах. 

Загорання, самозагорання, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. 

Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. 

Поняття вогнестійкості. 

Вогнегасильні речовини та матеріали; рідина, піна, вуглекислота, пісок, 

покривала, їх вогнегасильні властивості. Протипожежна техніка: спецавтомашини, 



авто- та мотопомпи, сгіецустановки, вогнегасники, ручний протипожежний 

інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння 

пожежі на об’єктах галузі. 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Електрика промислова, статична і атмосферна. 

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на 

організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, що впливають на ступінь 

ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і 

тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи 

звільнення потерпілого від дії електричного струму. 

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та 

лінійна напруги. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання. 

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження 

працівників електричним струмом. 

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні 

та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, 

плакати та пристрої, ізолювальні прилади. Занулення та захисне заземлення, їх 

призначення. Робота з переносними електросвітильниками. 

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди 

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та 

санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори, основні шкідливі 

речовини, їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування. 

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. 

Дотримання норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми 

жінками. 

Основні гігієнічні особливості праці за професією. 

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря у виробничих, 

навчальних та побутових приміщеннях. Правила експлуатації систем опалення та 

вентиляції. 

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та 

аварійне. Правила експлуатації освітлення. 



Санітарно-побутове забезпечення працівників. 

Щорічні медичні огляди неповнолітніх працівників, осіб віком до 21 року. 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках 

Основи анатомії людини. 

Послідовність, принципи і засоби надання першої медичної допомоги. Дії у 

важких випадках. Основні принципи надання першої допомоги: правильність, 

доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Засоби надання першої медичної 

допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування. 

Перша медична допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, 

переломах. 

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легенів, стравоходу 

Надання першої медичної допомоги при непритомності, шоку, тепловому та 

сонячному ударах, опіку, обмороженні. 

Ознаки отруєння і перша медична допомога потерпілому. Способи надання 

допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. 

Правила надання першої медичної допомоги при ураженні електричним 

струмом. 

Оживляння. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, 

яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання 

масажу серця та штучного дихання. 

Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортування 

засобів. Транспортування потерпілого. 

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. 

Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров'я 

людей. Приклади великих аварій і катастроф та їх наслідки. 

Загальні відомості про інженерно-технічні заходи, спрямовані на 

забезпечення безпеки функціонування потенційно небезпечних об’єктів, захист 

виробничого персоналу і населення, зменшення збитків, втрат і руйнувань при 

аваріях, великих пожежах.  

 



Основні теми і питання з дисципліни 

«Читання креслень» 

Тема 1. Вступ 

Роль креслень у техніці і на виробництві. Поняття про стандарти на креслення 

ЄСКД. 

Формати креслень. Рамка, основний напис, його заповнення. 

Масштаби креслень, їх призначення. Лінії креслення, найменування, 

призначення. 

Нанесення розмірів і граничних відхилень на кресленнях. 

Правила позначення шорсткості поверхонь на кресленнях. 

Послідовність читання креслень. 

Читання простих робочих креслень. 

Тема 2. Практичне застосування геометричних побудов 

Аналіз контурів плоских технічних деталей та виявлення їх геометричних 

елементів. 

Спряження, що застосовується при розмітці контурів технічних деталей. 

Уклін та конусність, їх визначення, побудова за заданою величиною та 

позначення на кресленнях. 

Тема 3. Аксометричні і прямокутні проекції 

Креслення і ескізи деталей. Креслення деталей та їх призначення. 

Розташування проекцій на кресленні. Прямокутні проекції тіл. Позначення і 

надписи на кресленнях. Оформлення креслень. Послідовність у читанні креслень. 

Тема 4. Перерізи та розрізи 

Розрізи. Класифікація розрізів: прості і складні (вертикальні, горизонтальні, 

похилі). Місцеві розрізи, їх застосування. Позначення розрізів. Поняття про складні 

розрізи, їх позначення. 

Відмінність перерізів від розрізів. Перерізи винесені і накладені. Позначення 

перерізів. 

Тема 5. Робочі креслення деталей та ескізи 

Визначення видів деталей, даних на кресленні, Визначення головного виду, 

форми деталі. Визначення на креслені розмірів деталі та її елементів, шорсткості 



поверхонь. 

Поняття про робочі креслення. 

Поняття про виносні елементи, їх розташування, позначення. 

Поняття про ескіз, його відмінність від робочого креслення. 

Послідовність виконання ескізів із натури. Обмір деталі. 

Зображення та умовне позначення на кресленнях різьби, зубчастих коліс, 

пружин 

Тема 6. Складальні креслення 

Поняття про складальні креслення, їх призначення. 

Нанесення розмірів і позначення посадок. 

Розрізи на складальних кресленнях. 

Зображення і умовне позначення з'єднань деталей. Роз'ємні з'єднання: 

різьбові, шпоночці, зубчасті, шліцьові, сполучення, котрі виконуються із 

застосуванням штифтів Передачі зубчасті, черв'ячні, їх зображення. 

З'єднання деталей: роз'ємні і нероз'ємні. їх зображення на кресленнях. 

Нероз'ємні з'єднання, клепані, зварні, одержані паянням. їх зображення на 

кресленнях. 

Основні теми і питання з дисципліни «Електротехніка з основами 

промислової електроніки» 

Тема 1. Постійний струм та кола постійного струму 

Постійний струм. Електричний опір. Опір провідника. Електрорушійна сила 

джерела струму. Напруга електричного струму. Закон Ома. З'єднання опорів. 

Закони Кірхгофа. Види з'єднань провідників в джерел струму. 

Тема 2. Електромагнетизм 

Магнітне поле електричного струму. Напруга магнітних силових ліній. 

Намагнічування тіл. Правила буравчика. Поняття про електромагнетизм. Правило 

лівої руки. Правило правої руки. Явище гістерезису. Електромагніти. Закон 

повного струму. Магнітний опір. Провідник зі струмом в магнітному полі. Явище 

електромагнітної індукції, самоіндукції, взаємоіндукції. 

Тема 3. Змінний струм і кола змінного струму 

Послідовне, паралельне та змішане з'єднання однотипних елементів кіл 



змінного струму. Еквівалентний опір та еквівалентна провідність кіл, їх активна і 

реактивна складові. Активна, реактивна та повна потужність у колі змінного 

струму. З'єднання обмоток генератора і споживача зіркою та трикутником. 

Кількісне співвідношення між фазними і лінійними струмами і напругами при 

з'єднанні зіркою і трикутником. 

Тема 4. Електричні та радіотехнічні вимірювання 

Схеми включення амперметра і вольтметра. Розрахунок шунтів та 

додаткових пік Вимінювання потужності і енергії. Схеми включення ватметрів та 

лічильників. Синхронна швидкість обертання магнітного поля. Ковзання. 

Обертовий момент. Механічна характеристика асинхронного двигуна. Пуск у хід, 

реверсування та регулювання швидкості обертання синхронних машин. 

Обережність синхронних електричних машин. 

Тема 6. Типи електричних машин змінного струму. Електричні апарати 

Поняття про електричний провід та його призначення. Апаратура керування 

і захисту, захисні пускачі, запобіжники, контактори, реле, контролери, пускові і 

регулювальні реостати. Апаратура керування електричним приводом верстатів. 

Захисна апаратура. 

Апаратура місцевого освітлення. 

Апаратура керування: види, призначення, стисла експлуатаційна 

характеристика 

 

 

  



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 10 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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