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ВСТУП 

 

Індивідуальна усна співбесіда призначена  для  визначення  рівня  

фахових  знань абітурієнтів, що вступають до Відокремленого структурного 

підрозділу «Краматорський фаховий коледж промисловості, інформаційних 

технологій та бізнесу Донбаської державної машинобудівної академії» (ВСП 

«КФК ПІТБ ДДМА»)  на  навчання  за  освітньо-професійною  програмою  

«Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»  

підготовки  фахового молодшого бакалавра  спеціальності  133  «Галузеве 

машинобудування»  (галузь  знань  13 «Механічна  інженерія»)  на  базі  

освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник.  Організація та 

порядок проведення  вступних  випробувань  визначається  Приймальною  

комісією ВСП «КФК ПІТБ ДДМА». 

Програма  індивідуальної усної співбесіди передбачає  контроль  

теоретичних знань та практичних навичок, здобутих студентами, що 

навчались за  освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікований робітник, з 

професійно-орієнтованих дисциплін за профілем освітньої програми. 

До складу завдання індивідуальної усної співбесіди входять питання 

для перевірки  теоретичних та практичних знань  вступника з  загально-

технічних та  професійно-орієнтованих навчальних дисциплін освітньо-

професійної  програми  підготовки  кваліфікованого робітника,  таких  як: 

спеціальна технологія, допуски та технічні вимірювання, матеріали та 

технологія машинобудування, читання креслень – технічний опис креслення 

деталей машин. 

В розділах програми викладені перелік знань та умінь, якими повинен 

володіти кваліфікований робітник. 

 1 Спеціальна технологія: 

повинні знати: 

- основні методи обробки матеріалів; 

- елементи режимів обробки; 

- процеси точіння, стругання, свердлення, фрезерування, зубонарізання, 

протягування, шліфування; 

- сучасні види обробки металів; 

- загальну характеристику металорізальних верстатів; 

2 Допуски та технічні вимірювання: 

повинні знати: 

- види взаємозамінності; 

- поняття про одиницю допуску й квалітет точності; 

- калібри та їх кваліфікація; 
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- точність підшипників; 

- основні параметри та коротка характеристика циліндричних різьб; 

- основні розміри шліцьових з’єднань; 

- державна система стандартизації. 

3 Матеріали та технологія машинобудування: 

повинні знати: 

- вихідні матеріали металургійного виробництва; 

- виробництво чавуну та сталі; 

- хіміко- термічна обробка; 

- класифікація сталей; 

- точність обробки та якість поверхонь; 

- вибір заготовок та припуски на обробку; 

- технологічна документація; 

- зовнішня та внутрішня обробка тіл обертання; 

- обробка плоских поверхонь і пазів; 

- обробка шліцьових поверхонь; 

4 Читання креслень: 

повинні знати: 

- розміри, масштаби; 

- геометричні побудови; 

- креслення деталей, ескізи; 

- специфікації;  

- читання складальних креслень. 
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1 ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

Розділ «Спеціальна технологія»: 

1. Матеріали для виготовлення різального інструмента 

2. Елементи різання при токарній обробці та фізичні явища при 

різанні металів 

3. Геометричні параметри ріжучої частини різців 

4. Токарні різці і основи їх конструювання 

5. Призначення елементів режиму різання при точінні 

6. Процеси свердління 

7. Процеси зенкерування, розсортування 

8. Інструменти для розточених робіт 

9. Призначення елементів режиму різання при свердлінні 

10. Процес фрезерування 

11. Фрези і основи їх конструювання 

12. Призначення елементів режиму різання при фрезеруванні 

13. Процеси різьбо нарізання 

14. Різьбонарізні інструменти і основи їх конструювання 

15. Призначення елементів режиму різання при різьбонарізанні 

16. Процеси зубонарізання 

17. Призначення елементів режиму різання при зубонарізанні 

18. Типи протяжок і основи їх конструювання 

19. Призначення елементів режиму різання при протягуванні 

20. Процес шліфування і його особливості 

21. Призначення елементів режиму різання при шліфуванні 

22. Спеціальні види різального інструменту. Методи підвищення 

стійкості інструментів 

23. Методи підвищення стійкості інструментів 

24. Сучасні види обробки металів 

25. Загальна характеристика металорізальних верстатів за різними 

ознаками. 

26. Рух в металорізальних верстатах, групи рухів в верстатах та 

величини, які їх характеризують. 

27. Токарно-гвинторізні верстати, призначення, класифікація, 

технічна характеристика. 

28. Свердлильні верстати, призначення, види робіт, які виконуються 

на цих верстатах. Класифікація свердлильних верстатів, типи, призначення, 

технічна характеристика. 
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29. Призначення фрезерних верстатів. Типові схеми обробки на 

фрезерних верстатах. Класифікація фрезерних верстатів. Типи, технічна 

характеристика. 

30. Круглошліфувальні верстати, призначення, види робіт, які 

виконуються на цих верстатах. Класифікація круглошліфувальних верстатів. 

Типи, технічна характеристика. 

Розділ «Допуски та технічні вимірювання» 

1. Види взаємозамінності. 

2. Поняття про одиницю допуску й квалітет точності.. 

3. Поняття граничних відхилень, розмірів. 

4.  Види посадок гладких циліндричних з’єднань. 

5. Калібри та їх класифікація.  

6. Терміни та визначення. Методи та види вимірювань. 

7. Точність форми та розміщення поверхонь. 

8. Параметри шорсткості. 

9. Точність підшипників. Допуски та посадки підшипників кочення. 

10. Допуски на кутові розміри: ступені точності, засоби позначення, 

призначення допусків. 

11. Основні параметри та коротка характеристика циліндричних 

різьб. Допуски метричних різьб: посадки. 

12. Основні експлуатаційні вимоги до шпонкових і шліцьових 

з'єднань. 

13. Основні розміри шліцьових з'єднань з прямобічним профілем 

зубців. 

14. Основні експлуатаційні і точності вимоги до зубчастих коліс і 

передач.  

15. Якість продукції та її сертифікація. 

Розділ «Матеріали та технологія машинобудування» 

1.  Вихідні матеріали металургійного виробництва 

2. Чавун. Хімічний склад. Призначення. 

3. Класифікація сталей.  

4. Виробничий та технологічний процеси 

5. Точність обробки 

6. Якість поверхні 

7. Бази та принципи базування 

8. Види заготовок 

9. Припуски на обробку 

10. Обробка зовнішніх поверхонь тіл обертання.  

11. Обробка внутрішніх поверхонь тіл обертання.  
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12. Обробка різьбових поверхонь 

13. Обробка плоских поверхонь і пазів.  

14. Обробка зубців.  

15. Обробка шліцьових поверхонь  

Розділ «Читання креслень» 

 Технічний опис креслення деталі  
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Мінімальна кількість балів для участі у конкурсному відборі складає 100 

балів, максимальна – 200 балів.  

Кожному вступнику задається 3 питання з теоретичної частини та 1 

практичне завдання. Правильна відповідь на кожне теоретичне питання 

оцінюється у 20 балів, правильне виконання практичного завдання  - 40 балів. За 

не повністю розкрите теоретичне питання та наявності помилок в практичному 

завдання кількість балів зменшується пропорційно кількості помилок. 

 

 Таблиця 1- Оцінювання завдань в балах. 

 

Кількість набраних балів 
Оцінка за шкалою 100 – 

200 балів 

1 - 20 100 - 120 

21 – 40 121 – 140 

41 - 60 141 - 160 

61 - 100 161 - 200 

 

 

3 Питання до вступних випробувань 

Розділ «Спеціальна технологія»: 

1. Матеріали для виготовлення різального інструмента 

2. Елементи різання при токарній обробці та фізичні явища при різанні 

металів 

3. Геометричні параметри ріжучої частини різців 

4. Токарні різці і основи їх конструювання 

5. Призначення елементів режиму різання при точінні 

6. Процеси свердління 

7. Процеси зенкерування, розсортування 

8. Інструменти для розточених робіт 

9. Призначення елементів режиму різання при свердлінні 

10. Процес фрезерування 

11. Фрези і основи їх конструювання 

12. Призначення елементів режиму різання при фрезеруванні 

13. Процеси різьбо нарізання 

14. Різьбонарізні інструменти і основи їх конструювання 
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15. Призначення елементів режиму різання при різьбонарізанні 

16. Процеси зубонарізання 

17. Призначення елементів режиму різання при зубонарізанні 

18. Процес протягування 

19. Типи протяжок і основи їх конструювання 

20. Призначення елементів режиму різання при протягуванні 

21. Процес шліфування і його особливості 

22. Призначення елементів режиму різання при шліфуванні 

23. Спеціальні види різального інструменту. Методи підвищення 

стійкості інструментів 

24. Методи підвищення стійкості інструментів 

25. Сучасні види обробки металів 

26. Загальна характеристика металорізальних верстатів за різними 

ознаками. 

27. Рух в металорізальних верстатах, групи рухів в верстатах та 

величини, які їх характеризують. 

28. Токарно-гвинторізні верстати, призначення, класифікація, технічна 

характеристика. 

29. Свердлильні верстати, призначення, види робіт, які виконуються на 

цих верстатах. Класифікація свердлильних верстатів, типи, призначення, 

технічна характеристика. 

30. Призначення фрезерних верстатів. Типові схеми обробки на 

фрезерних верстатах. Класифікація фрезерних верстатів. Типи, технічна 

характеристика. 

31. Круглошліфувальні верстати, призначення, види робіт, які 

виконуються на цих верстатах. Класифікація круглошліфувальних верстатів. 

Типи, технічна характеристика. 

Розділ «Допуски та технічні вимірювання» 

1. Види взаємозамінності. 

2. Поняття про одиницю допуску й квалітет точності.. 

3. Поняття граничних відхилень, розмірів. 

4.  Види посадок гладких циліндричних з’єднань. 

5. Калібри та їх класифікація.  

6. Терміни та визначення. Методи та види вимірювань. 

7. Точність форми та розміщення поверхонь. 

8. Параметри шорсткості. 

9. Точність підшипників. Допуски та посадки підшипників кочення. 

10. Класифікація розмірних ланцюгів.  

11. Допуски на кутові розміри: ступені точності, засоби позначення, 
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призначення допусків. 

12. Основні параметри та коротка характеристика циліндричних різьб. 

Допуски метричних різьб: посадки. 

13. Основні експлуатаційні вимоги до шпонкових і шліцьових з'єднань. 

14. Основні розміри шліцьових з'єднань з прямобічним профілем зубців. 

15. Основні експлуатаційні і точності вимоги до зубчастих коліс і 

передач.  

16. Державна система стандартизації. Основні положення стандартизації. 

17. Якість продукції та її сертифікація. 

Розділ «Матеріали та технологія машинобудування» 

1.  Вихідні матеріали металургійного виробництва 

2. Чавун. Хімічний склад. Призначення. 

3. Класифікація сталей.  

4. Виробничий та технологічний процеси 

5. Точність обробки 

6. Якість поверхні 

7. Бази та принципи базування 

8. Види заготовок 

9. Припуски на обробку 

10. Обробка зовнішніх поверхонь тіл обертання.  

11. Обробка внутрішніх поверхонь тіл обертання.  

12. Обробка різьбових поверхонь 

13. Обробка плоских поверхонь і пазів.  

14. Обробка зубців.  

15. Обробка шліцьових поверхонь  

Розділ «Читання креслень» 

 Технічний опис креслення деталі (креслення деталей приведені в додатку 

А) 
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