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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Програма вступного фахового випробування для освітнього ступеня 

бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста на спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» (далі – 

Програма) є нормативним документом Луцького національного технічного 

університету. Програму розроблено професорсько-викладацьким складом 

кафедри галузевого машинобудування факультету транспорту та механічної 

інженерії на основі навчальних планів підготовки молодших спеціалістів у 

структурних підрозділах Луцького НТУ. 

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і 

науки України.  

Вступні випробування проводяться за основними дисциплінами 

навчального плану підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» – «Основи інженерної графіки», 

«Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання», «Технічна 

механіка», «Інформатика». 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання за освітнім ступенем 

бакалавр за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» . 

Мета фахових випробувань – перевірка теоретичної та практичної 

підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» і відбору абітурієнтів для навчання на здобуття 

освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування 

галузі знань 13 Механічна інженерія. 
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ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

Вступник повинен  

знати: 

- розміри стандартних форматів аркушів креслеників; 

- масштаби зображень та їх позначення на креслениках; 

- типи ліній: їх призначення та відображення на креслениках; 

- правила виконання зображень: видів, розрізів та перерізів згідно 

вимог державних стандартів; 

- правила нанесення розмірів та технологічних позначень на 

креслениках; 

- правила зображення та позначення роз’ємних і нероз’ємних з’єднань 

(різьб, зварних швів тощо); 

- основні поняття, визначення та терміни метрології, стандартизації і 

взаємозамінності; 

- методику вибору полів допусків і посадок з урахуванням реальних 

умов функціонування окремої деталі, спряження, вузла; 

- методику вимірювань і контролю розмірів за допомогою калібрів, 

штангенінструментів, мікрометричних інструментів; 

- з’єднання деталей машин; 

- механічні передачі; 

- основні положення науки «Опір матеріалів»; 

- основні положення науки «Теоретична механіка»; 

- склад та структуру персонального комп’ютера; 

- особливості операційної системи Windows; 

- основи роботи з основними прикладними програмами; 

- методи захисту та передачі інформації. 
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уміти: 

- виконувати надписи креслярським шрифтом та розробляти 

кресленики виробів згідно вимог державних стандартів; 

- наносити розміри на зображеннях машинобудівних деталей згідно 

вимог державних стандартів; 

- виконувати кресленики роз’ємних і нероз’ємних з’єднань, у тому 

числі різьбових, зварних та інших з’єднань 

- вибирати методи і засоби контролю нормативних показників 

точності та правильно вибирати засоби вимірювання і застосовувати їх на 

практиці; 

- призначати посадки, норми шорсткості, відхилення форми і 

розташування поверхонь з урахуванням останніх досягнень науки і передової 

технології; 

- визначати опорні реакції; 

- визначати кінематичні характеристики руху матеріальної точки та 

твердого тіла; 

- розрізняти види руху; 

- визначати координати центру ваги тіл різної конфігурації; 

- визначати роботу та потужність; 

- виконувати розрахунки на міцність при простих видах деформацій; 

- схематично зображувати механічні передачі та деякі типові 

механізми, машини та з’єднання; 

- визначати основні кінематичні та силові характеристики механічних 

передач; 

- встановити в комп’ютері необхідні програмні продукти; 

- створювати і редагувати текстові та графічні документи; 

- виконувати профілактику роботи комп’ютера. 
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ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 
 
Програма вступного фахового випробування для освітнього ступеня 

бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста на спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» містить основні 
питання з таких дисциплін: 
 
 

«ОСНОВИ ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ» 
 

1. Графічне оформлення креслень. Лінії креслення та виконання написів 
на кресленнях. Прийоми виконання креслень технічних деталей. 

2. Нарисна геометрія та проекційне креслення. Точка, пряма, площина. 
Способи перетворення проекцій. Аксонометричні проекції. Проекції 
геометричних тіл. Переріз геометричних тіл площинами. Взаємний перетин 
поверхонь геометричних тіл. Проекційне креслення. 

3. Машинобудівне креслення. Вигляди, розрізи, перерізи. Зображення та 
позначення різьб. Робочі креслення та ескізи деталей. Рознімні з’єднання. 
Зубчасті передачі. Нерознімні з’єднання. Креслення загального виду. Читання і 
деталювання складальних креслень. 

4. Основи комп’ютерної графіки. Геометричні побудови. Виконання 
машинобудівних креслень. Побудова аксонометричних проекцій. Виконання 
складальних креслень. Деталювання складальних креслень. 
 
 

«ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА» 
 

1. Статика. Механічний рух. Рівновага. Абсолютно тверде тіло. 
Матеріальна точка. Сила та її характеристики. Система сил. Еквівалентні сили. 
Рівнодійна і зрівноважувальні сили. Аксіоми статики. Вільне і невільне тіло. 
В’язі та їх реакції. Плоска система сил. Момент сили відносно точки. Центр 
тяжіння тіла. 

2. Кінематика. Поняття руху та види рухів (прямолінійний, обертальний, 
криволінійний). Кінематичні рівняння руху. Траєкторія, шлях, швидкість, 
прискорення. кінематика обертального руху. Складний рух точки. Рух вільного 
твердого тіла в загальному випадку.  

3. Динаміка. Основні закони динаміки. Рівняння руху матеріальної точки. 
Кількість руху, імпульс сили. Робота, потужність. Закон збереження механічної 
енергії. Момент інерції. Основний закон динаміки обертального руху. Робота та 
потужність при обертальному русі. 

4. Основні поняття опору матеріалів. Розтяг (стискання). Поняття про 
пружну та пластичну деформації. Міцність, жорсткість, основні гіпотези та 
припущення. Брус. Метод перерізів. Внутрішні силові фактори. Види 
навантажень. Напруження повне, нормальне, дотичне. Закон Гука. Модуль 
пружності. Коефіцієнт Пуасона. Побудова епюр деформацій. Механічні 
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характеристики міцності. Граничне напруження. Коефіцієнт запасу міцності. 
Допустиме напруження. Кручення. Згин. 

5. Прикладна механіка. Механізми в сучасній техніці. Основні поняття 
про передачі. Фрикційні передачі. Зубчаті передачі. Черв’ячні передачі. 
Редуктори. Вали та осі. Підшипники. Муфти. З’єднання деталей. Заклепочні та 
зварні з’єднань. Різьбові та шпонкові з’єднань. 

 
 

«ІНФОРМАТИКА» 
 

1. Загальні поняття інформаційних технологій. Поняття інформації. 
Властивості інформації. Предмет та історія інформатики. Інформаційні 
процеси. Одиниці інформації. Загальні відомості про системи числення. 
Двійкова арифметика. Вісімкові й шістнадцяткові числа. Відповідність різних 
систем числення. Повідомлення. Способи передачі і збереження інформації. 
Носії інформації. Кодування інформації. Історія розвитку обчислювальної 
техніки і застосування ЕОМ. 

2. Інформаційна система. Структура та функції інформаційної системи. 
Архітектура та принципи роботи ЕОМ. Персональний комп’ютер та його 
основні вузли. Магістрально-модульний принцип побудови ПК. Внутрішня 
пам’ять. Пристрої введення інформації. Пристрої виведення інформації. 
Зовнішня пам’ять комп’ютера. Комп’ютерні мережі. 

3. Операційна система Windows. Інтерфейс Windows. Стандартні 
програми Windows. 

4. Текстовий редактор Word. Системи обробки тексту. Інтерфейс. 
Прийоми редагування. Форматування символів і абзаців. Форматування 
сторінок. Стилі та структура документа. Робота з графічними об’єктами і 
малюнками. 

5. Електронні таблиці Excel. Введення, редагування і зберігання даних. 
Робота з формулами . Використання функцій. Підтримка баз даних. Робота зі 
списками. Упорядкування і фільтрація даних. Обробка таблиць. Зведені 
таблиці. 
 

«ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНІ 
ВИМІРЮВАННЯ» 

 
1. Основи стандартизації. Предмет стандартизації.. Класифікація видів 

стандартизації. Державна система стандартизації. Методи стандартизації. 
Уніфікація продукції. Агрегатування. Комплексна та випереджаюча 
стандартизація. Параметрична стандартизація. Умови розробки стандартів. 
Визначення різних категорій стандартів.. Категорії нормативних документів. 
Стандарти різних видів. Державний нагляд за стандартами.  

2. Основи метрології. Роль вимірювань та значення метрології. Фізична 
величина. Класифікація засобів вимірювання і контролю. Основні метрологічні 
характеристики засобів вимірювання. Методи вимірювання. Вибір точності 
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засобів вимірювання і контролю. Принцип інверсії. Принцип Тейлора та 
принцип суміщення функцій контролю з функціями керування технологічними 
процесами.  

3. Основні поняття про взаємозамінність і систему допусків і посадок. 
Взаємозамінність і її види. Ряди кращих чисел. Види розмірів. Граничні 
відхилення. Допуск розміру. Нульова лінія. Поняття валу і отвору. Основні вал 
і отвір. Посадка з’єднання. Види і допуски посадок.  

4. Утворення посадок в системі ISO. Одиниця допуску. Квалітет. 
Основне відхилення. Утворення посадок. Система основного отвору і система 
основного вала. Варіанти позначень полів допусків і посадок на кресленнях. 

5. Калібри. Призначення і застосування калібрів. Схема розташування 
полів допусків робочих і контрольних калібрів. Розрахунок виконавчих 
розмірів. 

6. Посадки з зазором, натягом та перехідні. Призначення та 
застосування, розрахунок і вибір стандартних посадок. 

7. Взаємозамінність підшипників кочення. Основні параметри. 
Утворення , застосування, розрахунок  та позначення на кресленнях посадок 
підшипників кочення. 

8. Взаємозамінність різьбових з’єднань. Основні параметри. Утворення , 
застосування, розрахунок  та позначення на кресленнях посадок різьбових 
з’єднань. 

9. Взаємозамінність шпонкових з’єднань. Основні параметри з’єднань з 
призматичною та сегментною шпонками. Утворення, застосування, розрахунок  
та позначення на кресленнях посадок шпонкових з’єднань. 

10. Взаємозамінність шліцьових з’єднань. Основні параметри шліцьових 
з’єднань з прямобічним та евольвентним профілями. Утворення, застосування, 
розрахунок та позначення на кресленнях посадок  шліцьових з’єднань. 

11. Нормування відхилень форми, розташування, хвилястості та 
шорсткості поверхонь деталей. Відхилення форми плоских та циліндричних 
поверхонь. Позначення шорсткостей поверхонь деталей на кресленнях.  
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Потієнко В.О., Завадський І.О.. – К.: Видавнича група BHV , 2007.  
 

Дисципліна «Технічна механіка» 

1. Ердеді О.О. Технічна механіка / О.О. Ердеді, Ш.В. Аникін, 
Ю.О. Медведєв, О.С. Чуйков. – К. : Вища школа, 1983. – 368 с. 

2. Павловський М.А. Теоретична механіка.: Підручник.-К.:Техніка,2002.-512с.  
3. Яблонский А. А., Никифорова В. М. Курс теоретической механики. – 

Изд-во «Лань», 2001.-768с.  
4. Романенко Л.Г., Солодов В.Г. Теоретична механіка. Навчальний 

посібник для технічних вузів. ‒ Харків: ХДАДТУ, 2000.-268с.  
5. Лахтин Ю. М. Металловедение и термическая обработка металлов. – М., 

Металлургия: - 2000. – 418 с. 
6. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин. – 

К.: Вища шк., 1993. – 556 с. 
7. Практикум з курсу «Деталі машин» для студентів машинобудівних 

спеціальностей. Навчальний посібник / Коновалюк Д.М., Ковальчук Р.М., 
Байбула В.О., Толстушко М.М. – Київ, 2009. – 277с. 

8. Решетов Д. Н. Детали машин. – М.: Машиностроение, 1989. – 496 с. 
9. Бать М.И. и др. Теоретическая механика в примерах и задачах. Т. 2. М.: 

Наука, 1990 
10. Заблонский К.И. Прикладная механика.- К.: Вища школа, 1984.-280с. 
11. Анурьєв В. И. Справочник конструктора машиностроителя: В 3 – х т.: 

Т. 1. – М.: Машиностроение, 1978. – 728 с.; Т. 2. – М.: Машиностроение, 1978. – 
559 с.; Т. 3. – М.: Машиностроение, 1978. 
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Дисципліна “Інформатика” 
 
1. Верлань А.Ф. Основи інформатики і обчислювальної техніки: 

Підручник/ Верлань А.Ф. – К.: Освіта, 1997.  
2. Глинський Я.М. Інформатика. 10-11 клас, у 2-х книжках. 3-є видання. 

(навчальний посібник) / Глинський Я.М.. – К.: Деол, 2004.  
3. Левченко О.М. Основи Інтернету/ Левченко О.М., Завадський І.О., 

Прокопенко Н.С. – К: Видавнича група BHV , 2007.  
4. Левченко О.М., Завадський І.О., Коваль І.В. Основи створення 

комп’ютерних презентацій/ Левченко О.М., Завадський І.О., Коваль І.В. – К.: 
Видавнича група BHV, 2009.  

5. Морзе Н.В. Інформатика, 11 клас. Академічний рівень / Морзе Н.В., 
Вембер В.П., Кузьмінська О.Г. – Київ: «Школяр», 2011.  

6. Ривкінд Й.Я. Інформатика, 10 клас. Академічний та профільний рівень/ 
Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. – К: Генеза, 2011.  

 
Дисципліна “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання” 

 
1. Грушецька М.Г. Взаємозамінність, стандартизація та технічні 

вимірювання: Навчальний посібник – Луцьк: РВВВ ЛДТУ, 2004. – 144 с. 
2. Дудников А.А. Основы стандартизации, допуски, посадки и технические 

измерения: Учеб. Для техникумов. – М.: Агропромиздат, 1989. – 176 с.  
3. Допуски и посадки: Справочник. В 2-х ч./Мягков В.Д.,  

Палей М.А., Романов А.Б., Брагинский В.А. – Л.: Машиностроение, 1982. – Ч.1. 
543 с./- Ч.2 445 с.  

4. Зябрева Н.Н., Перельман Е.И., Шегал М.Я. Пособие к решению задач по 
курсу “Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения”.М.: 
Высшая школа, 1987, - 207 с. 

5. Кирилюк Ю.Є., Якимчук Г.К., Бугай Ю.М. Взаємозамінність, 
стандартизація та технічні вимірювання: Підручник / За ред.. Ю.М. Бугая, - К.: 
“Основа”, 2003. – 212 с. 

6. Медовой И.А., Уманский Я.Г., Журалев Н.М. Калибры гладкие и 
шлицевые с прямобочным профилем: Справочник. В 2-х кн. – М.: 
Машиностроение, 1980. – Ч.1. 384 с./- Ч.2 440 с.  

7. Орлов П.И. Основы конструирования: Справочно-методическое пособие. 
В 2-х кн. /Под. Ред. П.Н. Учаева.- Изд. 3-е, испр.- М.: Машиностроение, 1988. – 
Кн.1 560 с./ Кн. 2 544 с. 

8. Росоха Т.Ю. Основи стандартизації, метрології та управління якістю. – 
К.: КДТЕУ, 2003. – 98с. 

9. Самохвалов Я.А, Левицкий М.Я., Григораш В.Д.: Справочник техника-
конструктора. – К.: Техніка, 1995. – 600 с. 

10. Якушев А.И., Воронцов Л.Н., Федотов Н.М.. Взаимозаменяемость, 
стандартизация и технические измерения: Учебник для втузов – М.: 
Машиностроение, 1987. -352  с. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  ВСТУПНОГО 
ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ  

 
Вступні випробування проводяться у вигляді тестування. Для проведення 

тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження 
(реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється 
рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол. 

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються 
тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». 
Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами 
наочної інформації на Web-сайті Луцького НТУ (http://www.lutsk-ntu.com.ua) та 
інформаційних стендах приймальної комісії. 

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Правилами 
прийому до Луцького НТУ. 

На тестування вступник з’являється з паспортом. Вступник одержує варіант 
завдання, який містить 30 тестів, для кожного з яких передбачено 5 варіантів 
відповідей. 

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь і 
позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього 
завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На 
виконання тестового завдання відводиться 3 години (180 хвилин). 

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня фахових 
знань за наступними критеріями.  

Правильне виконання усіх 30 тестових завдань оцінюється в 100 балів. 
Кожен рівень складності оцінюється наступним чином: 

Перший рівень складності (від 1 до 10 тестового завдання). 
Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань оцінюються 

в 20 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 2 бали.  
Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 12 балів. 
Другий рівень складності (від 11 до 20 тестового завдання). 
Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань оцінюються 

в 30 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 3 бали. 
Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 18 балів. 
Третій рівень складності (від 21 до 30 тестового завдання). 
Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань оцінюються 

в 50 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 5 балів. 
Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 30 балів. 
Заяву про апеляцію щодо кількості балів, отриманих на вступному 

випробуванні у Луцькому НТУ, вступник може подати особисто не пізніше 
наступного робочого дня після оголошення кількості балів, отриманих з даного 
вступного випробування. Заява про апеляцію подається відповідальному 
секретарю приймальної комісії та візується головою приймальної комісії. 

 
Голова фахової атестаційної комісії ___________ В. Пуць  
 


