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ПРОГРАМА  
фахового вступного випробування для прийому на навчання  

за освітньою програмою підготовки магістра  
«Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва»  

зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рівне 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Фахове вступне випробування за освітньою програмою підготовки 

магістра «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» зі 

спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізація проводиться 
 

з метою оцінки рівня професійних знань випускників-бакалаврів, 

передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою. 
 

Фахове вступне випробування базується на змістових модулях 
дисциплін:  

1. Деталі машин. 

2. Конструювання вузлів і агрегатів 

3. Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка.  
4. Меліоративні машини та обладнання для водного господарства. 

5. Машини для земляних робіт. 
 
 

 

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 

Умови нарахування (2 бали) 
завдання  

  

1. Питання Питання містить лише одну вірну відповідь, 

a) 100% вірна; 
при виборі якої нараховується 2 бали. 

 

b) 0% невірна;  

c) 0% невірна;  

d) 0% невірна;  

e) 0% невірна.  
  

1. Питання Питання містить дві правильні відповіді, при 

a) 50% вірна; 
виборі яких відповідь вважається повною і 

нараховується 2 бали.  

 При виборі лише одного варіанту правильної 



b) 50% вірна; відповіді - нараховується 1 бал. 

c) 0 невірна;  

d) 0 невірна;  

e) 0 невірна;  
  

1. Питання Питання містить три правильних варіанти 

a) 33,33333% вірна; 
відповіді, при виборі яких відповідь вважається 

повною і нараховується 2 бали.  

b) 33,33333% вірна; При виборі одного або двох лише  

c) 33,33333% вірна; правильних варіантів відповідей, відповідь 

вважається частково вірною і нараховується 

d) 0 невірна; 0,67 бала за кожен правильний варіант відповіді 

e) 0 невірна.  
  

1. Питання Питання містить чотири правильні варіанти 

a) 25% вірна; 
відповіді, при виборі яких відповідь вважається 

повною і нараховується 2 бали.  

b) 25% вірна; При виборі одного, двох або трьох лише  

c) 25% вірна; правильних варіантів відповідей, відповідь 

d) 25% вірна; 
вважається частково вірною і нараховується 0,5 
балів за кожен правильний варіант відповіді. 

e) 0% невірна.  
  

 

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 

 

ДИСЦИПЛІНА «Деталі машин» 

 

Тема 1. Загальні питання деталей машин. 

Тема 2. Пасові передачі.  

Тема 3. Ланцюгові передачі. 

Тема 4. Зубчасті циліндричні передачі. 

Тема 5. Зубчасті конічні передачі. 



Тема 6. Черв’ячні передачі. 

Тема 7. Фрикційні передачі. 

Тема 8. Осі.  

Тема 9. Вали. 

Тема 10. Підшипники ковзання. 

Тема 11. Підшипники кочення. 

Тема 12. Муфти. 

Тема 13. Різьбові з’єднання. 

Тема 14. Шпонкові і шліцеві з’єднання.  

Тема 15. 3варні з’єднання. 

Тема 16. Заклепкові з’єднання. 

 

ДИСЦИПЛІНА 2. «Конструювання вузлів і агрегатів» 

 

Тема 1. Вступ. Загальні положення конструювання. Методика конструювання. 
Тема 2. Жорсткість. Критерії жорсткості. Конструктивні способи підвищення 
 

жорсткості. 
 

Тема 3. Маса і матеріаломісткість 
конструкцій Тема 4. Втомна міцність 
елементів машин. Тема 5. Контактна міцність.  

Тема 6. Технологічність конструкцій у машинобудуванні. 

Тема 7. Збирання. Розробка технологічного процесу збирання. 
 
 
 

ДИСЦИПЛІНА 3. «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 4. «Меліоративні машини та обладнання для водного 

господарства». 
 

Тема1. Призначення та класифікація меліоративних машин. 

Тема 2. Конструкція машин для культуртехнічних робіт. 

Тема 3.Машини для влаштування дренажу та дощувальні машини. 

Тема 4. Розрахунок меліоративних косарок. 



ДИСЦИПЛІНА 5. «Машини для земляних робіт.» 

 

Тема 1. Вступ. Загальні відомості про машини для земляних робіт.  

Тема 2. Ґрунти, як об’єкт для машин для земляних робіт. 

Тема 3.Взаємодія рушія з грунтом. 

Тема 4.Землерийно-транспортні машини. Бульдозери. 

Тема 5. Машини і обладнання для ущільнення грунтів. 

Тема 6. Розпушувачі. 

Тема 7. Оцінка ефективності машин для земляних робіт. 
 
 
 

 

4. ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВОГО 

ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ 

 

1. Іванченко Ф.К. Підйомно-транспортні машини. -К.: Вища школа, 1993. - 

413с.  
2. Орлов П.И. Основы конструирования. Справочно-методическое пособие 

в 3-х книгах. Кн. 1. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., «Машиностроение», 
1977. 622 с.  

3. Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин: Учеб. Пособие 

для техникумов.- М.: Высш. шк., 1991. – 432 с.: ил.  
4. Иванов М.Е., Павленко В.С. Выбор подшипников качения по статической 

и динамической грузоподъемности: Учеб. пособие для вузов.- Киев. 
Вища школа, Головное изд-во, 1980. – 80 с.  

5. Сборник примеров и задач по курсу «Основы стандартизации, допуски, 
посадки и технические измерения»: Учебное пособие для учащихся 
техникумов. – М.: Машиностроение, 1983. – 304 с. ил.  

6. Новиков М.П. Основы технологии сборки машин и механизмов – 5-е изд., 
испр. – М.: Машиностроение, 1980.-592 с., ил.  

7. Кузьмин А.В. , Марон Ф.А. Справочник по расчетам механизмов 
подйомотроанспортных машин. – Минск,: Высшая школа, 1983. – 350с.  

8. Зінь В.С. Меліоративні машини (теорія і розрахунок): навч. посібник/В.С. 

Зінь. – Київ: УПВГ, 1992. – 119 с. 

9. Мер И.И. Мелиоративные машины/И.И. Мер. Изд-во Колос. – М., 1980. 

10. Машини для земляних робіт : підручник / Л. А. Хмара [та ін.] ; за заг.  
ред.: Л. А. Хмари, С. В. Кравця. - Дніпропетровськ ; Рівне ; Х. : ХНАДУ, 

2014. - 546 с.  
11. Шестопалов, К.К. Машины для земляных работ: учеб. пособие / К.К. 

Шестопалов; МАДИ – М., 2011. – 145 с. 



5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

Фахове вступне випробування для вступників 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, 

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

оцінюються від 0 до 2-ох балів, питання другого рівня складності оцінюються 

від 0 до 5-ти балів. Детальний опис нарахування балів приведений в розділі 2 

цієї програми.  

Оцінка за виконання фахового вступного випробування з за шкалою від 
100 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. 
 
 

 

Програма обговорена та узгоджена на засіданні кафедри будівельних, 
дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання 

(протокол № 3 від 22 жовтня 2019 р.) 
 
 
 

 

Завідувач кафедри С.В. Кравець 
 
 

 

Програма розглянута та схвалена на засіданні приймальної 
комісії (протокол №107 від   04.11.2019 р.) 
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