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ПРОГРАМА 
фахового вступного випробування для прийому на навчання  

за освітніми програмами підготовки магістра  

зі спеціальності 133 ”Галузеве машинобудування”: 

1. «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини 

і обладнання»;  

2. «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних 

матеріалів». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівне  



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Фахове вступне випробування за спеціальністю 133 «Галузеве 

машинобудування», освітніх програм «Підйомно-транспортні, дорожні, 

будівельні, меліоративні машини і обладнання», «Обладнання хімічних 

виробництв і підприємств будівельних матеріалів», проводиться з метою оцінки 

рівня професійних знань випускників-бакалаврів, передбачених освітньо-

кваліфікаційною характеристикою.  

Фахове вступне випробування базується на змістових модулях 

дисциплін:  

1. Будівельні, дорожні, підйомно-транспортні машини. 

2. Експлуатація і обслуговування машин. 

3. Теорія руйнування робочих середовищ. 

4. Якість машин. 

5. Машини для виробництва будівельних матеріалів. 

6. Конструювання вузлів і агрегатів. 

7. Меліоративні машини та обладнання для водного господарства. 

8. Деталі машин. 

9. Механічне обладнання підприємств будівельних матеріалів. 

10. Експлуатація та обслуговування машин і обладнання. 

11. Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка. 

12.Технологічні комплекси виробництва будівельних матеріалів. 

13. Механічне обладнання підприємств керамічних виробів. 

14. Механічне обладнання підприємств в’яжучих матеріалів. 

15. Машини і обладнання технологічного транспорту. 

 

2. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ  

 

2.1. Організація фахового вступного випробовування здійснюється 

відповідно до Положення про приймальну комісію Національного університету 

водного господарства та природокористування. 

2.2. Фахове вступне випробування проводиться в письмовій формі або з 

використанням комп’ютерної техніки і складається із 45-ти тестових завдань 

першого рівня складності та 2-ох тестових завдань другого рівня складності,  

кожне з яких  містить п’ять варіантів відповіді.  

2.3. Порядок нарахування балів при проходженні тестування за завдання 

першого рівня складності: 

Структура тестового 

завдання 

Умови нарахування (2 бали) 

1. Питання 

a) 100% вірна; 

b) 0% невірна; 

c) 0% невірна; 

d) 0% невірна; 

e) 0% невірна. 

Питання містить лише одну вірну відповідь, 

при виборі якої нараховується 2 бали. 

 



1. Питання 

a) 50% вірна; 

b) 50% вірна; 

c) 0 невірна; 

d) 0 невірна; 

e) 0 невірна; 

Питання містить дві правильні відповіді, при 

виборі яких відповідь вважається повною і 

нараховується 2 бали. 

При виборі лише одного варіанту правильної 

відповіді-нараховується 1 бал. 

 

1. Питання 

a) 33,33333% вірна; 

b) 33,33333% вірна; 

c) 33,33333% вірна; 

d) 0 невірна; 

e) 0 невірна. 

Питання містить три правильних варіанти 

відповіді, при виборі яких відповідь вважається 

повною і нараховується 2 бали. 

При виборі одного або двох лише 

правильних варіантів відповідей, відповідь 

вважається частково вірною і нараховується 

0,67 бала за кожен правильний варіант відповіді 

1. Питання 

a) 25% вірна; 

b) 25% вірна; 

c) 25% вірна; 

d) 25% вірна; 

e) 0 невірна. 

Питання містить чотири правильні варіанти 

відповіді, при виборі яких відповідь вважається 

повною і нараховується 2 бали. 

При виборі одного, двох або трьох лише 

правильних варіантів відповідей, відповідь 

вважається частково вірною і нараховується 0,5 

балів за кожен правильний варіант відповіді. 

 

2.4. Завдання другого рівня складності оцінюються в 5 балів кожне і 

містять одну правильну відповідь. У разі відсутності розв’язку, але вірно 

відміченого правильного варіанту відповіді, завдання оцінюється в  2 бали. 

2.5. Якщо в завдані вступник відмітив більше варіантів відповідей, ніж 

передбачено завданням, то завдання оцінюється в 0 балів. 

2.6. Час проведення вступного фахового випробування складає три  

астрономічні години. 

 

 

3. ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЯКИЙ ВИНОСИТЬСЯ НА 

ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБОВУВАННЯ 

 

І. Освітня програма «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, 

меліоративні машини і обладнання» 

 

ДИСЦИПЛІНА "Будівельні, дорожні, підйомно-транспортні машини". 
 

Тема 1. Землерийно-транспортні машини.  

Тема 2. Одноківшеві екскаватори.. 

Тема 3. Багатоківшеві траншейні екскаватори.  

Тема 4. Дорожні фрези.  

Тема 5. Асфальтоукладальні машини.  

Тема 6. Автогудронатори.  

Тема 7. Комплект машин для будівництва доріг з цементно-бетонним 

покриттям.  



Тема 8. Дорожні котки.  

Тема 9. Елементи вантажопідйомних машин.  

Тема 10. Крани (баштові, козлові, мостові, автомобільні, пневмоколісні, 

гусеничні). 

Тема11.Загальні відомості про конвеєри. Стрічкові, пластинчасті, скребкові, 

ківшеві, гвинтові конвеєри.. 

 

ДИСЦИПЛІНА "Експлуатація і обслуговування машин". 

 

Тема 1. Технічне обслуговування, поняття і види.  

Тема 2. Несправності двигуна. Несправності електрообладнання. Несправності 

трансмісії, гальмівної та гідравлічної систем. 

 

ДИСЦИПЛІНА "Теорія руйнування робочих середовищ". 

 

Тема 1. Основні способи деформацій і руйнування гірських порід.  

Тема 2. Основи теорії прямого клина (для вільного різання).  

Тема 3. Експериментальні теорії різання ґрунтів.  

 

ДИСЦИПЛІНА "Якість машин". 

 

Тема 1. Основні поняття, терміни і означення.  

Тема 2. Методи оцінки рівня якості.  

 

ДИСЦИПЛІНА Машини для виробництва будівельних матеріалів. 

 

Тема 1. Машини для подрібнення кам’яних матеріалів. Щокові, конусні, 

валкові, роторні, молоткові дробарки.  

Тема 2. Розчино та бетонозмішувачі.  

Тема 3. Обладнання для виробництва залізобетонних виробів. 

 

ІІ. Освітня програма «Обладнання хімічних виробництв і підприємств 

будівельних матеріалів» 

 

ДИСЦИПЛІНА «Механічне обладнання підприємств будівельних 

матеріалів» 

Тема 1. Вступ. Теорії подрібнення. Щокові і конусні дробарки. 

Тема 2. Дробарки ударної дії, валкові дробарки. Млини.  

Тема 3. Механічні грохоти. Машини і обладнання для повітряної сепарації і 

гідравлічної класифікації будівельних матеріалів.  

Тема 4. Дозування складових бетонних і розчинних сумішей.  

Тема 5. Бетонозмішувальні машини, установки і заводи.  



Тема 6. Машини і обладнання для транспортування та укладання бетонних і 

розчинних сумішей.  

Тема 7. Машини і обладнання для виготовлення арматури і арматурних 

конструкцій.  

Тема 8. Машини для ущільнення бетонних сумішей.  

Тема 9. Спеціальне формувальне обладнання.  
 

ДИСЦИПЛІНА «Механічне обладнання  підприємств керамічних виробів» 

 

Тема 1. Вступ. Класифікація матеріалів: виробів будівельної кераміки.  

Тема 2. Технологічна схема пластичного способу формування керамічної цегли.  

Тема 3. Технологічна схема лікерного способу формування цегли.  

Тема 4. Обладнання складів і  сховищ глиняної сировини.  

Тема 5. Машини і обладнання для грубої підготовки глини.  

Тема 6. Валкові дробарки для вилучення каміння. Бігуни мокрого помолу.  

  Тема 7. Глинорозтирачі. Машини для тонкого розмолу глини. Сушильні 

барабани. Дезінтегратори. 

Тема 8. Відцентрові млини. Шахтні млини 

Тема 9. Обладнання для різання і укладання цегли-сирцю 

Тема 10. Обладнання для виробництва силікатної цегли. 
 

ДИСЦИПЛІНА «Механічне обладнання підприємств в’яжучих матеріалів» 

 

Тема 1. Загальні відомості про машини для виробництва в’яжучих матеріалів. 

Класифікація  

Тема 2. Обладнання гірничих цехів.  

Тема 3. Обладнання сировинних цехів.  

Тема 4 Трубні млини сировинних цехів.  

Тема 5. Обладнання для усереднення та зберігання сировинних сумішей.  

Тема 6. Обладнання для сушки сировинних матеріалів.  

Тема 7. Обладнання цехів випалу.  

Тема 8. Запічні теплообмінні пристрої.  

Тема 9. Охолодники клінкера.  

Тема 10. Обладнання цехів помолу клінкера. Схеми технологічної лінії цеху 

помолу клінкера.  
 

ДИСЦИПЛІНА «Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна 

техніка» 

 

Тема 1. Вступ. Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка – 

провідна галузь механізації виробничих процесів матеріальної сфери 

виробництва в Україні.  

Тема 2. Елементи вантажопідйомних машин.. 

Тема 3. Механізми підйому вантажу.  

Тема 4. Механізми зміни вильоту стріли і повороту кранів.  

Тема 5. Вантажопідйомні крани.  

Тема 6. Стрічкові конвеєри. Загальні відомості про конвеєри.  



Тема 7. Ланцюгові конвеєри. Пластинчасті, скребкові, ківшеві конвеєри.  

Тема 8. Елеватори.  

Тема 9. Конвеєри без гнучкого тягового органу.  

Тема 10. Транспортні машини.  

 

ДИСЦИПЛІНА «Експлуатація та обслуговування машин і обладнання» 
 

Тема1. Вступ. Мета і завдання курсу “Експлуатація і обслуговування машин”.  

Тема 2. Система ППР, її основні положення.  

Тема 3. Служба експлуатації машин і експлуатаційно-ремонтна база.  

Тема 4. Основні несправності машин і їх зовнішні ознаки.  

Тема 5. Експлуатаційна надійність основних систем і механізмів.  

Тема 6. Зміна технічного стану машин в процесі експлуатації.  

Тема 7. Транспортування машин.  

Тема 8. Зберігання і консервація машин.  

 

ДИСЦИПЛІНА «Машини і обладнання технологічного транспорту» 
 

Тема 1. Вступ. Види технологічного транспорту.  

Тема 2. Спеціальні стрічкові конвеєри.  

Тема 3. Пластинчасті конвеєри.  

Тема 4. Скребкові конвеєри.  

Тема 5. Елеватори.  

Тема 6. Гвинтові конвеєри.  

Тема 7. Бетоно і розчинонасоси. Автобетоновози і автобетонозмішувачі.  

Тема 8. Пневматичний транспорт.  
 

ДИСЦИПЛІНА Технологічні комплекси виробництва будівельних 

матеріалів 
 

Тема 1. Обладнання складів заповнювачів   

Тема 2. Машини і обладнання для приготування бетонів і розчинів.  

Тема 3. Обладнання для виготовлення арматури  

Тема 4. Машини і обладнання для ущільнення бетонних сумішей.   

Тема 5. Формувальні установки для виготовлення багатопорожнинних панелей 

і плоских плит.  

Тема 6. Обладнання для виробництва залізобетонних виробів кільцевого 

перерізу.  

 

 

4. ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО 
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5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

Фахове вступне випробування для ступеня магістр на основі ступеня 

бакалавра (ОКР спеціаліста, ступеня магістра) проводиться у письмовій формі 

або з використанням комп’ютерної техніки. 

Бал фахового вступного випробування визначається, як сума балів, 

отриманих за вирішення 47-ми тестів. Питання першого рівня складності 

оцінюється від 0 до 2-ох балів, питання другого рівня складності від 0 до 5-ти 

балів. Детальний опис нарахування балів приведений  в розділі 2 цієї програми.  

Оцінка за виконання фахового випробування за шкалою від 110 до 200 

балів визначається за формулою 

N=n+100. 

де  n- бал фахового вступного випробування. 

Вступник допускається до участі  у конкурсі, якщо оцінка за виконання 

фахового вступного випробування складає не менше 110 за шкалою від 100 до 

200 балів. 
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