ВСТУП
Фахове вступне випробування за спеціальністю 133 «Галузеве
машинобудування», спеціалізація «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні,
меліоративні машини і обладнання» проводиться з метою оцінки рівня
професійних
знань
випускників-бакалаврів,
передбачених
освітньокваліфікаційною характеристикою. Фахове вступне випробування базується на
змістових модулях дисциплін:
1. Прикладна механіка та основи конструювання
2. Матеріалознавство та конструкційні матеріали
ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ
Вступник повинен
знати:
 основи організації, планування та управління експлуатацією машин;
 основи
синтезу
та
оптимізації
технологічних
процесів
виготовлення,складання,
ремонту,
виробів
машинобудування,
розрахунків технологічних режимів та показників , вибору оптимальної
структури;
 принципи розроблення, проектування та конструювання технологічного
оснащення, обладнання, процесів, інструментів для обробки матеріалів;
 основи конструювання, моделювання та формоутворення деталей;
 основи проектування обладнання та оснащення для виготовлення деталей
тиском, литтям тощо;
.
уміти:
 використовувати професійно профільовані знання і практичні навички з
фундаментальних дисциплін для конструкторської, технологічної
підготовки виробництва виробів усіх видів машинобудування;
 створювати розрахункові схеми, компонувати складові частини вузлів,
агрегатів, механізмів, машин з окремих деталей та виробів;
 створювати конструкторську та технологічну документацію згідно з
вимогами діючих стандартів;
 застосовувати основні положення взаємозамінності, стандартизації та
технічних вимірювань.
Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний
рівень бакалавра з напряму підготовки «Галузеве машинобудування»
забезпечують наступні нормативні дисципліни, передбачені навчальним
планом.

1 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА І ОСНОВИ КОНСТРУЮВАННЯ
1.1 Основи побудови машин і механізмів. Кінематичне дослідження
механізмів. Силовий розрахунок механізмів. Аналіз та синтез зубчатих
механізмів.
1.2 Основні поняття опору матеріалів. Основи теорії напруженого стану.
Прості види деформування елементів конструкцій. Розрахунки конструкцій на
міцність і жорсткість. Статичні невизначені системи.
1.3 Основи конструювання і розрахунку деталей машин. З’єднання.
Класифікація з’єднань. Передачі гнучким зв’язком. Зубчасті передачі. Вали і
вісі. Підшипники. Муфти для з’єднання валів. Класифікація муфт. Фрикційні
передачі. Варіатори.
2 МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
2.1. Конструкційні та інструментальні матеріали. Метали і сплави.
Позначення основних хімічних елементів в марках матеріалів. Фізичні ,
механічні, технологічні властивості сталей і кольорових сплавів і приблизне їх
позначення в технологічних машинах.
2.2. Види та марки чавунів, призначення чавунів
2.3. Кольорові метали та сплави. Умовні позначення та маркування.
Алюмінієві ливарні сплави. Магнієві ливарні сплави. Магнієві деформаційні
сплави. Мідні сплави. Ливарні латуні. Бронзи.
2.4. Конструкційні матеріали. Призначення конструкційних матеріалів
(сталей і кольорових сплавів) для виготовлення окремих інструментів,
відповідальних деталей машин.
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