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ВСТУП
Програма складена у відповідності з кваліфікаційною характеристикою
бакалавра за напрямом підготовки фахівців 6.050502 «Інженерна механіка» за
навчальним планом вказаного напряму.
Фахові вступні випробування проводяться з метою комплексної перевірки
рівня теоретичної та практичної підготовки випускників бакалаврату з
визначеної випускаючими кафедрами частини програмного матеріалу
фундаментальних, загальноінженерних дисциплін та дисциплін фахового
спрямування, їх готовності до самостійної роботи та можливості опанування
спеціальних технічних дисциплін при подальшому навчанні на спеціальності
«Металорізальні верстати та системи».
Рівень складання вступного екзамену є основною передумовою надання
можливості студентам, які отримали кваліфікацію бакалавра, продовжити
навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст».
1 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
Екзамен приймається фаховою атестаційною комісією, яка затверджується
наказом ректора.
Екзамен проводиться усно. Для оцінки знань студентів використовуються
білети, кожен з яких містить 3 теоретичних питання і 1 практичне завдання.
Метою даного вступного іспиту є перевірка знань студента із загальноінженерної підготовки та нормативних дисциплін фахового спрямування.
Використання фундаментальних та загально-інженерних знань та умінь дасть
можливість майбутньому спеціалісту фахово підійти до розв’язання інженерних
завдань.
Перевірка знань з цього циклу дисциплін покаже можливість подальшого
засвоєння спеціальних дисциплін професійного спрямування при навчанні на
спеціальності «Металорізальні верстати та системи».
Для досягнення поставленої мети вступний фаховий іспит передбачає
перевірку знань із загально-інженерних дисциплін та циклу професійного
спрямування: теорія різання, різальний інструмент, деталі машин,
взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання, металорізальні
верстати, промислові роботи та обладнання автоматичного виробництва,
обладнання та транспорт механообробних цехів, експлуатація верстатних
комплексів.
2 ЗМІСТ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
2.1 Теорія різання
Геометричні параметри ріжучого клину. Елементи режимів різання: глибина
різання, подача, швидкість різання, елементи зрізуваного шару товщина зрізу,
ширина зрізу, площа зрізу, зв’язок між елементами зрізуваного шару, поняття

про основний (машинний) час. Фізичні основи процесу різання металів.
2.2 Деталі машин
Етапи конструювання машин. Елементи теорії надійності. Теорія,
розрахунок та проектування пасових передач. Класифікація, точність, види
зношування, матеріали зубчастих та черв'ячних передач, основи їх розрахунку.
Ланцюгові передачі, їх розрахунок. Вали приводів машин, основи їх розрахунку
та конструювання. Класифікація, точність, матеріали підшипників кочення, їх
механіка та динаміка, їх вибір та конструювання вузлів. Класифікація та
матеріали вкладників підшипників ковзання, їх розрахунок. Класифікація та
вибір муфт. Основи розрахунку та конструювання зварних з'єднань. Нарізні
з'єднання. Передача гвинт-гайка, її розрахунок. Шпонкові, шліцьові, клинові,
штифтові та профільні з'єднання. Розрахунок та конструювання корпусних
деталей. Призначення, класифікація та матеріали пружин, розрахунок витих
циліндричних пружин.
2.3 Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
Основи побудови єдиної системи допусків і посадок, нормування точності
розмірів деталей, аналіз розмірних ланцюгів, нормування шорсткості,
відхилення форми і взаємного розташування, взаємозамінність, стандартизація і
технічні вимірювання.
2.4 Металорізальні верстати, промислові роботи та обладнання
автоматизованого виробництва
Процес конструювання та його автоматизація. Загальні питання
конструювання верстатів. Кінематичний розрахунок приводу головного руху.
Шпиндельні вузли верстатів. Електромеханічні приводи подач верстатів. Базові
деталі. Напрямні металорізальних верстатів. Маніпуляційні механізми. Загальні
відомості про роботи. Кінематичні схеми маніпуляторів. Робочі органи
промислових роботів. Приводи промислових роботів.
2.5 Обладнання та транспорт механообробних цехів
Техніко-економічні показники верстатів. Формоутворення на верстатах.
Основи кінематичного налагодження верстатів. Затилувальні роботи і
затилувальні верстати. Зубодовбальні та зубофрезерні верстати. Верстати для
обробки конічних коліс з прямим і круговим зубом. Зубошліфувальні верстати.
Верстати для обробки тіл обертання. Верстати для обробки призматичних
деталей. Верстати для шліфування і викінчувальних робіт. Промислові роботи.
Автоматичні і роторні лінії. Верстатні модулі і гнучкі виробничі системи.
Основи керування верстатами.

2.6 Різальний інструмент
Основні вимоги до різальних інструментів. Токарні різці загального
призначення, фасонні різці. Протяжки. Інструменти для обробки отворів:
свердла, зенкери, розвертки. Фрези. Інструменти для утворення різі.
Інструменти для обробки зубців циліндричних коліс. Інструменти для нарізання
зубчастих конічних коліс. Абразивні інструменти. Інструменти для МРВ з ЧПК.
2.7 Експлуатація верстатних комплексів
Загальна послідовність введення верстатних комплексів у експлуатаційний
режим. Установлення верстатних комплексів на фундамент. Випробування
верстатних комплексів. Організація та проведення налагодження, регулювання
та настройки верстатних комплексів. Монтаж, налагодження та експлуатація
гідро- і пневмоприводів верстатних комплексів. Монтаж, налагодження та
експлуатація електроприводів та електропристроїв верстатних комплексів.
Діагностика верстатних комплексів. Застосування засобів активного контролю
та керування верстатними комплексами в процесі їх експлуатації.
Самоналагоджувальні контрольні системи. Зміст типових ремонтних робіт
верстатних комплексів. Пристосування та оснащення для технічного
обслуговування та ремонту верстатних комплексів. Раціональні методи ремонту
напрямних верстатних комплексів. Технологія ремонту токарно-гвинторізних
верстатів. Особливості технічного обслуговування та ремонту верстатів з ЧПК.
3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ
Оцінки “Відмінно” заслуговує робота, при виконанні якої вступник:
- ґрунтовно, логічно, послідовно та вірно відповів на поставлені запитання;
- глибоко аргументував прийняті рішення;
- продемонстрував повне розуміння матеріалу, обґрунтував свої відповіді,
навів необхідні приклади;
- правильно виконав необхідні розрахунки, практично застосувавши
відповідні правила, методи, принципи; нормативні та довідкові матеріали;
проаналізував отримані результати та вірно оцінив їх;
- показав вміння застосовувати на практиці знання і практичні навики,
набуті при вивченні тем даного курсу;
- показав вміння використовувати сучасні методи вирішення інженерних
задач, в тому числі і з використанням ЕОМ;
- у відповідях не допустив помилок, виконав завдання граматично та
стилістично грамотно і у відповідності з вимогами.
Оцінки “Добре” заслуговує робота, при виконанні якої вступник:
- повно і в основному правильно відповів на поставлені запитання,
допустивши при цьому несуттєві помилки та неточності; відповів на питання
правильно по суті, але недостатньо повно та чітко;

- виявив розуміння матеріалу, професійно обґрунтував свої відповіді, навів
необхідні приклади;
- правильно та вміло застосував відповідні правила, методи, принципи на
всіх етапах вирішення поставлених задач; проаналізував отримані результати та
оцінив їх;
- допустив окремі неточності і у формулюваннях, і послідовності
викладення матеріалу;
- виконав завдання з окремими граматичними помилками та з незначними
відхиленнями від вимог стандартів.
Оцінкою “Задовільно” оцінюється робота, при виконанні якої вступник:
- відповів на питання неповно, допустив неточності в аргументуванні
прийнятих рішень;
- виявив розуміння лише основних положень курсу; не зумів глибоко і
переконливо обґрунтувати свої відповіді, навести відповідні приклади;
- допустив неточності у формулюваннях і недоліки в логічній
послідовності викладення матеріалу;
- з несуттєвими помилками провів розрахунки, невміло проаналізував їх і
недостатньо вірно оцінив отримані результати;
- виконав завдання з порушенням вимог стандартів та з граматичними і
стилістичними помилками.
Оцінкою “Незадовільно” оцінюється робота, при виконанні якої
вступник:
- невірно відповів на поставлені теоретичні питання, а практичні завдання
виконав лише частково (менш ніж на половину);
- виявив незнання більшої частини тем курсу;
- допустив значні помилки у формулюванні правил, методів та
теоретичному описі процесів, схем, варіантів компонувань тощо;
- неправильно використав розрахункові формули та допустив помилки при
проведенні розрахунків, не проаналізував їх результати.
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