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ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
 

Вступні випробування мають на меті забезпечити рівні можливості випускників ОКР 
бакалавр для вступу на ОКР магістр; при цьому ефективно перевірити рівень професійних 
знань студентів та вміння їх використовувати при рішенні конкретних професійних та 
соціально-виробничих задач. 

До здачі вступних випробувань допускаються студенти, які виконали повністю 
навчальний план за ОКР бакалавр і отримали диплом бакалавра за напрямом підготовки 
6.050501 „Прикладна механіка”або спеціальностю 131 “Прикладна механіка”. 

Головним завданням вступних фахових випробувань є виявлення у вступників 
спеціальних знань і практичних навичок з комплексу фахових навчальних дисциплін.  

Для вступників на ОКР магістр зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” цей комплекс 
включає дисципліни: 

1. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи 
2. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка 
3. Теорія механізмів і машин 
4. Математичний аналіз 

Студент, після засвоєння освітньо професійної програми підготовки бакалаврів має:  
знати  

• принципи дії основних складових частин гідро-, та пневмоприводів, 
• основні припущення, які використовуються при складанні математичних моделей 

руху складових частин гідро-, та пневмоприводів, 
• основні режими руху робочих рідин і газів,  
• закони, що описують електричні кола постійного  та змінного струму, 
• принципи дії основних напівпровідникових пристроїв, 
• принципи дії основних мікропроцесорних систем, 
• основні види механізмів, їх кінематичні та динамічні властивості,  
• принципи роботи окремих механізмів і їх взаємодію у машині, 
• основні типи механізмів та їх класифікацію,  
• теоретичні положення з аналізу та синтезу механізмів, методи розробки 

розрахункових схем, 
• основні поняття математичного аналізу такі як границя та неперервність функції, 

диференційовність, екстремум, первісна функції та інтеграл, елементи математичної теорії 
поля. 
вміти  

• складати математичні моделі основних елементів гідро-, та пневмоприводів,  
• оцінювати сталість руху та якість основних складових частин гідро-, та 

пневмоприводів, як ланок САР,  
• складати математичні моделі електричних кіл постійного  та змінного струму, 
• проводити синтез основних мікропроцесорних систем, та напівпровідникових 

систем,  
• знаходити оптимальні параметри механізмів по заданих кінематичних і динамічних 

властивостях з використанням сучасної обчислювальної техніки, 
• визначити клас і порядок механізму,  
• проводити структурний аналіз механізмів,  
• визначати кінематичні лінійні характеристики точок ланок і кутові характеристики 

ланок,  
• проводити розрахунки відомими методами зовнішніх сил і моментів та внутрішніх 

сил, що діють у кінематичних парах, а також врівноважуючого моменту на головному 
валу механізму,  

• проводити синтез плоских механізмів з вищими кінематичними парами, 



• здійснювати розрахунково-графічні роботи, використуючити державні стандарти, 
• обирати математичні методи, прийоми математичного аналізу для розв'язання 

фізичних задач. 
 

ГІДРАВЛІКА, ГІДРО- ТА ПНЕВМОПРИВОДИ 
1.  Конструктивні особливості розподілювачів, принципи їх дії. 
2.  Схеми гідроприводів з дросельним та об’ємно-дросельним регулюванням. Принципи дії. 
3.  Схеми гідроприводу з об’ємним регулюванням, принципи дії. 
4.  Аксіальні роторні поршневі насоси та гідромотори. Кінематичні та конструктивні схеми. 
Продуктивність аксіальних машин. 
5.  Радіальні роторні поршневі насоси та гідромотори. Кінематичні та конструктивні схеми. 
Продуктивність роторних машин. 
6.  Пластинчасті, шестеренні насоси і гідромотори. Кінематичні та конструктивні схеми. 
Продуктивність роторних машин. 
7.  Електромеханічні перетворювачі. Рівняння руху.  
8.  Розподілювачі типу “сопло-заслінка”. Рівняння руху якоря пристрою. 
9.  Рівняння руху поршня.  
10.  Рівняння витрат рідини. 
11.  Термодинамічні процеси в газах. 
12.  Динаміка потоку газу. Рівняння Ейлера. 
13.  Рівняння масової витрати повітря. Визначення пропускної здатності пневмолінії. 

 
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОНІКА ТА МІКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНІКА 

1. Електричні кола постійного струму. Струм, напруга, опір. Закони Ома, закони Кірхгофа. 
2. Магнітні кола. Величини, що характеризують магнітні властивості речовини. Індукційна та 
силова дії магнітного поля. 
3. Однофазні електричні кола змінного струму. Середнє та діюче значення синусоїдальних 
величин. Трикутник струмів, опорів, потужностей. Активна та реактивна потужності. 
Коефіцієнт потужності. 
4. Багатофазні (трьохфазні) електричні кола змінного струму. Отримання багатофазної 
(трьохфазної) системи е.р.с. З’єднання фаз трикутником. З’єднання фаз зіркою. Потужність 
трьохфазної системи. 
5. Трансформатори. Принцип дії, основні співвідношення. 
6. P-N переходи у напівпровідникових діодах та біполярних транзисторах. 
7. Польові транзистори. 
8.  Тиристори. Принцип дії, застосування у системах автоматики. 
9. Підсилювачі постійного струму і зворотні зв’язки у них. Диференційні каскади 
підсилювачів постійного струму. Операційний підсилювач. 
10. Робота операційного підсилювача у аналогових та цифрових пристроях. Генератори 
електричних сигналів. 
11. Булева алгебра. Функції, закони алгебри логіки, правило де Моргана. 
12. Компоненти мікропроцесорних систем. Тригери, регістри, лічильники. Шифратори та 
дешифратори. мультиплексори та демультиплексори, суматори, арифметико-логічний пристрій 
(АЛП), ОЗП. 
13. Поняття про мікропроцесори. Принципи побудови мікропроцесорних систем керування. 

 
МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ 

1. Послідовності, границі функції однієї дійсної змінної, неперервні функції. 
2. Похідні та інтеграли.  Похідні вищих порядків. 
3. Числові, функціональні і степеневі ряди та їх збіжність. 
4. Функції обмеженої варіації.  



5. Функції багатьох змінних. Похідні від функцій багатьох змінних. Елементи аналізу в 
метричних просторах. 
6. Кратні, криволінійні і поверхневі інтеграли, їх застосування. 
7. Ряди Фур’є. Інтеграл Фур’є. 

 
ТЕОРІЯ МЕХАНІЗМІВ І МАШИН 

1. Структурний аналіз механізмів. 
2. Кінематичний аналіз важільних механізмів. 
3. Силовий аналіз механізмів. 
4. Синтез кулачкових механізмів. 
5. Синтез зубчастих механізмів. 
6. Динаміка механізмів. 
7. Промислові роботи-маніпулятори. 
 

Структура білету 
Вступні фахові випробування передбачають виконання тестових завдань. 

Кожний тест для фахових випробувань формується з двадцяти п’яти тестових запитань. Тести 
подаються на спеціально розроблених аркушах паперу, де наводяться запитання та варіанти 
відповідей. Кожен білет містить 20 тестових питань, база тестів поділена на 4 розділи та при 
формуванні білету в нього з кожного розділу поміщається по 5 питань, кожне оцінюється по 5 
балів. 
 Розділ 1 містить питання з дисципліни “Гідравліка, гідро- та пневмоприводи”, розділ 2 
містить питання з дисципліни “Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка”, 
розділ 3 містить питання з дисципліни  “Теорія механізмів і машин”, розділ 4 містить питання з 
дисципліни  “Математичний аналіз”. 

Підсумкова оцінка якості складання вступних випробувань студентом визначається 
підсумовуванням отриманих балів. Максимальна кількість балів дорівнює 100. 
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