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1 .  П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А  З А П И С К А  

 

Загальні відомості. Програма складена відповідно до освітньо-

професійної програми напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування». 

Прийом абітурієнтів, які здобули освітній ступінь «Молодший 

спеціаліст», для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» за напрямом 

підготовки 6.050503 «Машинобудування» проводиться за результатами 

фахових вступних випробувань, що передбачають комплексну перевірку знань 

з навчальних дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки.  

Мета вступного випробування полягає у з’ясуванні рівня теоретичних 

знань та практичних умінь і навичок, необхідних для опанування нормативних і 

варіативних навчальних модулів (дисциплін) за програмою підготовки фахівця 

освітнього ступеня «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.050503 

«Машинобудування». 

Бакалавр - це освітній ступінь базової вищої освіти. Підготовка 

бакалаврів у МДУ проводиться відповідно до закону "Про освіту", "Про вищу 

освіту" та відповідно до переліку ліцензованих за III-IV рівнем акредитації 

спеціальностей. Термін навчання становить 4 роки. 

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного 

засвоєння дисциплін, передбачених навчальним планом для підготовки за ОКР 

«Бакалавр», абітурієнти повинні мати неповну вищу освіту за ОКР «Молодший 

спеціаліст» та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі 

машинобудування. Обов’язковою умовою також є вільне володіння державною 

мовою. 

Метод проведення випробування – письмово-усний, тобто з 

попередньою письмовою підготовкою конспекту відповідей на питання білетів 

та наступним усним підтвердженням і уточненням цих відповідей у вигляді 

співбесіди. 



 

2. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, З ЯКИХ 

ПРОВОДИТЬСЯ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

 

Програма додаткового вступного випробування включає 

дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки:

• Інженерна і комп'ютерна графіка;

• Фізика;

3. ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК 

ПИТАНЬ 

 

ІНЖЕНЕРНА І КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА 
 

ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

Позначення і символіка. Метод проекції. Точка. Комплексне креслення 

точки. Триортогональне відображення точки.  

Пряма. Проекція відрізку прямої. Положення відносно площин проекцій. 

Площина. Способи задання на кресленні. Положення площини відносно 

площин проекцій. Лінії рівня в площині.  

Взаємне положення точки і прямої. Взаємне положення прямих. Взаємне 

положення прямої і площини. Приналежність точки й прямої площині. 

Побудова точки перетину прямої із площиною. Побудова лінії перетину двох 

площин. Перпендикулярність двох прямих. Лінії найбільшого нахилу 

Спосіб заміни площин проекцій. Метод обертання. Обертання точки, 

прямої та площини часткового положення навколо проектуючої  прямої. Спосіб 

плоскопаралельного переміщення. 

Багатогранники. Побудова проекції точки, яка належить поверхні. 

Переріз гранних поверхонь площиною. Побудова точок перетину лінії з 

поверхнею. 

Поверхні обертання. Побудова проекції точки, яка належить кривій 

поверхні. Переріз кривих поверхонь площиною. Побудова точок перетину лінії 

з кривою поверхнею. Побудова лінії взаємного перетину кривих поверхонь. 

Розгортки. Побудова розгорток поверхні багатогранника (метод 

нормального перетину, розкатки та триангуляції). Розгортка складних 

поверхонь. Розгортки кривих поверхонь. Побудова умовних розгорток 

поверхонь, що не розгортаються. 

Аксонометричні проекції. Загальні поняття і визначення. Види 

аксонометричних проекцій. Стандартні види аксонометричних проекцій.  

Система стандартів ЄСКД - основні вимоги  стандартів до графічного 

оформлення креслень. Геометричне креслення.  

Апарат проекціювання. Вигляди та їх розташування на кресленні. 

Додатковий вид. Місцевий вид. Розрізи, перерізи. Класифікація розрізів та 

перерізів. Характеристики та визначення розрізів та перерізів. Вимоги щодо 



 

зображення та позначення розрізів і перерізів. 

САПР та їх класифікація. Загальні відомості про графічний редактор 

«Компас -3D LT». Основні положення і принципи роботи системи КОМПАС. 

Початковіі відомості про систему.  

Гвинтові лінії. Класифікація різьб. Утворення  різьби. Способи 

формоутворення. Стандартні різьби загального призначення. Зображення та 

позначення різьб. Кріпильні деталі та їх елементи. 

Визначення та класифікація з’єднань. Роз’ємні з’єднання. Болтове, 

шпилькове, гвинтове, шпоночне, шліцеве, штифтове, клинове з’єднання. 

Нероз’ємні з’єднання. Зварювання, склепування, паяння, клеєння, шиття. 

Позначення на кресленні. 

Класифікація передач. Конструктивні елементи зубчастих коліс. 

Зображення зчеплення зубчастої передачі. 

Види виробів та їх структура. Види і комплектність конструкторських 

документів. Робочі креслення та ескізи. Шорсткість поверхонь. Поняття про 

допуски і посадки. Термічна обробка. Покриття. Матеріали та їх умовні 

позначення.   

Послідовність виконання складального креслення. Читання складального 

креслення. Розміри на складальних кресленнях. Номери позицій. Специфікація. 

Умовності і спрощення на складальних кресленнях. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

1. Позначення і символіка. Метод проекції. 

2. Точка. Комплексне креслення точки.  

3. Триортогональне відображення точки. Координати точок.  

4. Пряма. Проекція відрізку прямої. Положення відносно площин проекцій. 

5. Площина. Способи задання на кресленні. Положення площини відносно 

площин проекцій. Лінії рівня в площині. 

6. Взаємне положення точки і прямої, двох прямих.  

7. Взаємне положення прямої і площини. 

8. Побудова точки перетину прямої із площиною. 

9. Побудова лінії перетину двох площин. 

10. Спосіб заміни площин проекцій.  

11. Спосіб плоскопаралельного переміщення. 

12. Багатогранники. Побудова проекції точки, яка належить поверхні. 

13. Переріз гранних поверхонь площиною.  

14. Побудова точок перетину лінії з поверхнею. 

15. Побудова проекції точки, яка належить кривій поверхні. 

16. Переріз кривих поверхонь площиною.  

17. Побудова розгорток поверхні багатогранника . 

18. Розгортка складних поверхонь. Розгортки кривих поверхонь. 

19. Види аксонометричних проекцій. Стандартні види аксонометричних 

проекцій.  

20. Комплекс стандартів ЄСКД - основні вимоги. Формати. Масштаби. Лінії. 

Шрифти. 

21. Вигляди та їх розташування на кресленні. 

22. Розрізи, перерізи. Класифікація розрізів та перерізів. 



 

23. Різьба Утворення різьби. Стандартні різьби загального призначення. 

24. Зображення та позначення різьб. 

25. Кріпильні деталі та їх елементи.  

26. З’єднання. Визначення та класифікація з’єднань. Роз’ємні з’єднання. 

Нероз’ємні з’єднання. Позначення на кресленні. 

27. Передачі. Класифікація передач. 

28. Конструктивні елементи зубчастих коліс. 

29. Зображення зчеплення зубчастої передачі. 

30. Види виробів та їх структура. 

31. Види і комплектність конструкторських документів. 

32. Робочі креслення та ескізи. 

33. Послідовність виконання складального креслення. Читання складального 

креслення. Розміри на складальних кресленнях. 

34. Загальні відомості про графічний редактор «Компас -3D LT» 

 

Література: [1,2,3,4,5,6,7,8] 

 

ФІЗИКА 

 

ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

Кінематика поступального руху. Загальні положення механіки. 

Матеріальна точка (МТ), Абсолютно тверде тіло (АТТ). Система відліку. 

Положення МТ в просторі. Траєкторія. Швидкість, прискорення МТ. 

Рівноприскорений рух. 

Кінематика обертального руху. Обертальний рух. Кутове переміщення, 

кутова швидкість, кутове прискорення аксіальні вектори. Зв'язок кутових 

величин з лінійними. Рівноприскорений рух МТ по колу та обертання АТТ. 

Кривизна траєкторії. 

Динаміка поступального руху. Класична механіка та межі її застосування. 

Сила, маса, імпульс. 1-2-3-ій закони Ньютона. Принцип відносності Галілея. 

Рух системи МТ, центр мас. 

Робота і енергія. Робота, потужність. Енергія, кінетична енергія. 

Потенціальні силові поля, потенціальна енергія. Центральні сили. Гравітаційне 

поле. Енергія МТ в гравітаційному полі. Зв'язок сили та потенціальної енергії. 

Закони збереження. Система тіл. Закон збереження імпульсу. Реактивний 

рух. Повна енергія системи, закон збереження енергії. Зіткнення двох куль. 

Перша та друга космічні швидкості. 

Динаміка обертового руху. Момент сили, момент імпульсу, момент інерції. 

Вільні осі, моменти інерції простих тіл. Основне рівняння динаміки 

обертового руху 

Закони збереження обертового руху. 

Робота та енергія обертового та поступально-обертального руху. Закон 

збереження енергії. Закон збереження моменту імпульсу. Гіроскоп, 

гіроскопічний ефект, прецесія гіроскопа. 

Коливання. Основні визначення. Гармонічні коливання. 2-ий закон 

Ньютона вільних гармонічних коливань. Математичний, фізичний та 

пружинний маятник. Енергія коливного руху. 



 

Хвилі. Основні визначення. Довжина хвилі, фронт хвилі. Рівняння плоскої 

хвилі. Класифікація хвиль по природі, фронту та напрямку коливань. Ефект 

Доплера, особливості ефекту синхронного руху передавача та приймача. 

Основи релятивістської кінематики. Проблема ефіру. Поняття про досліди 

Майкельсона. Постулати Ейнштейна спеціальної теорії відносності (СТВ), 

зв'язок постулатів з принципом відносності Галілея. Перетворення Лоренца та 

висновки з них 

Основи релятивістської динаміки. Маса, імпульс, другий закон Ньютона та 

енергія релятивістської частинки, Зв'язок маси та енергії. Частинка з нульовою 

масою спокою 

Предмет молекулярної фізики та термодинаміки. Ідеальний газ. Задачі та 

методи предмета. Макроскопічні (термодинамічні) параметри та мікроскопічне 

пояснення. Закон ідеального газу Мендєлєєва - Клапейрона. Основне рівняння 

молекулярно – кінетичної теорії. Фізичний зміст температури 

Перший закон термодинаміки. Види обміну енергії в термодинаміці: 

робота та теплопередача. Геометричний зміст роботи, робота ізопроцесів. 

Внутрішня енергія. Внутрішня енергія одноатомного ідеального газу. 

Формулювання першого закону термодинаміки. 

Теплоємність. Визначення молярної та питомої теплоємності. 

Теплоємність при сталому об'ємі та сталому тиску. Розподіл енергії молекул по 

ступенях вільності. Теоретична та дослідна теплоємність двоатомного 

ідеального газу, поняття про квантову теорію. Теплоємність одноатомного 

твердого тіла. 

Цикл та теорема Карно. Адіабатний процес, рівняння процесу. Зворотні, 

незворотні та кругові термодинамічні процеси. Робота та ККД процесів. ККД 

циклу Карно. Теорема Карно. 

Другий закон термодинаміки. Нерівність Клаузіуса. Ентропія – функція 

становища зворотного процесу. Закон зростання ентропії для незворотних 

процесів. Приклади обчислення зміни ентропії. Формулювання другого закону 

термодинаміки. Статистичний зміст ентропії Больцмана. Теорема Нернста. 

Термодинамічні потенціали. Внутрішня енергія, ентропія, енергія 

Гельмгольца, потенціал Гіббса, ентальпія - функції становища 

Розподіл молекул газу за швидкостями та енергіями. Поняття ймовірності 

та функції розподілу. Розподіл Максвелла, характерні швидкості молекул газу. 

Барометрична формула, розподіл Больцмана. Розподіл Максвелла- Больцмана 

Реальні гази. Поправки на тиск та об'єм Ван-дер-Ваальса. Рівняння 

реального газу. Теоретичні та експериментальні ізотерми реального газу. 

Критична точка, критичний стан. 

Фазові переходи. Фазовий стан, поняття про фазові діаграми. Перегріта 

рідина, переохолоджена пара. Камера Вільсона, бульбашкова камера. 

Внутрішня енергія реального газу. Ефект Джоуля-Томсона. Зрідження газів, 

одержання низьких температур. 

Явища переносу (фізична кінетика). Середня довжина вільного пробігу 

молекул в газах. Феноменологічна та мікроскопічна теорія дифузії, 

теплопровідності та внутрішнього тертя в газах. Поняття про вакуум та способи 

його одержання 

Електростатичне поле в вакуумі. Електричний заряд та його властивості. 



 

Закон Кулона. Електричне поле, напруженість. Електричні силові лінії. 

Електричні силові лінії поля точкового заряду та однорідного електричного 

поля. Суперпозиція електричних полів. Електричний диполь, електричні силові 

лінії поля диполя. 

Теорема Гауса. Визначення та фізичний зміст потоку, потік вектора 

напруженості електричного поля Е. Теорема Гаусса. Дивергенція. Теорема 

Остроградського-Гауса. Приклади обчислення симетричних електричних полів 

за допомогою теореми Гаусса. 

Потенціал, напруга. Потенціальність електричного поля. Напруга, 

потенціал. Потенціал однорідного поля, електричного поля точкового заряду та 

поля рівномірно зарядженої по поверхні кулі (провідної зарядженої кулі). 

Графіки. Еквіпотенціальні поверхні. Зв’язок потенціалу та напруженості 

електричного поля. Поняття про методи обчислення електричних полів. 

Діелектрики в електричному полі. Електричний диполь - модель молекули 

діелектрика. Полярні та неполярні молекули. Опис електричного поля в 

діелектриках. Зв'язані заряди, поляризація, електрична індукція (електричне 

зміщення), діелектрична сприйнятливість, діелектрична проникність. Теорема 

Гаусса для діелектриків, Її використання 

Провідники в електричному полі. Електризація провідників в зовнішньому 

електричному полі та полі власних зарядів. Електроємність провідників. 

Електроємність провідної кулі. Енергія електричного поля. Конденсатори. 

З'єднання конденсаторів Електроємність плоского конденсатора. Густина 

енергії електричного поля. Особливі діелектрики: п'єзо-, сегнетоелектрики та 

рідкі кристали Кредитний модуль - «Закони постійного струму. Постійне 

магнітне поле. Електромагнетизм. Хвильова оптика. Квантова оптика. Атомна 

фізика." 

Закони постійного електричного струму. Електричний струм, умови 

існування, сила та густина струму, зв'язок з параметрами носіїв струму. Закони 

Ома, Джоуля-Ленца в інтегральній та диференціальній формі. З'єднання 

резисторів Сторонні сили, електрорушійна сила, закон Ома для повного кола. 

Віддана потужність і ККД джерела живлення 

Класична теорія електропровідності. Струми в різних середовищах. 

Основні положення класичної теорії електропровідності, її переваги та 

недоліки. Електричний струм в металах, напівпровідниках та газах. 

Електричний струм в вакуумі, термоелектронна емісія 

Сили, що діють на струми та окремі заряди в магнітному полі. Взаємодія 

струмів, магнітне поле в вакуумі, поняття про його релятивістську природу. 

Закон Ампера, магнітна індукція. Контур зі струмом в магнітному полі. Сила 

Лоренца, рух "вільних" зарядів в магнітному полі. 

Розрахунки магнітного поля. Електричний струм - джерело магнітного 

поля. Обчислення магнітного поля заданого струму (джерела) по закону Біо-

Савара-Лапласа. Магнітне поле відрізка прямого струму та кругового струму. 

Магнітні силові лінії. Взаємодія паралельних струмів. Одиниця сили струму - 

Ампер 

Закон повного струму. Робота магнітного поля, магнітний потік. 

Циркуляція, її механічний зміст. Теорема про циркуляцію магнітної індукції. 

Вихровий характер магнітного поля. Магнітне поле нескінченного соленоїда. 



 

Робота по переміщенню відрізка прямого струму та контура зі струмом в 

магнітному полі, магнітний потік. 

Магнітне поле в речовині. Гіпотеза Ампера, орбітальний магнітний момент 

атома та спіновий магнітний момент. Намагнічування магнетика, 

намагніченість, магнітна сприйнятливість, магнітна проникність, напруженість  

Магнетики. Діа-, пара-, феро- та антиферомагнетики. Магнітний резонанс. 

Намагнічування та перемагнічування феромагнетиків 

Явище електромагнітної індукції, закон Фарадея. Перетворення механіної 

енергії в електричну. Одержання змінного електричного струму. Самоіндукція. 

Індуктивність, індуктивність соленоїда. Енергія магнітного поля та її густина. 

Взаємоіндукція. Екстраструми та вихрові струми 

Електромагнітні коливання. Квазістаціонарний електричний струм. 

Коливний контур. Незгасаючі та згасаючі вільні коливання. Вимушені 

коливання, розгляд методом векторних діаграм. Резонанс напруг. 

Гіпотези Максвела. Гіпотеза Максвела про електромагнітну індукцію. 

Вихрове електричне поле та його рівняння Максвела в інтегральній формі. 

Гіпотеза Максвела про струми зміщення. Закон повного струму з урахуванням 

струмів зміщення. Електромагнітне поле. 

Електромагнітні хвилі. Хвильове рівняння електромагнітної хвилі. Плоска 

електромагнітна хвиля. Класифікація електромагнітних хвиль. Утворення 

стоячих хвиль. Досліди Герца по спостереженню електромагнітних хвиль 

Відкриття радіо. 

Геометрична та хвильова оптика. Світлова хвиля. Наближення та закони 

геометричної оптики. Інтерференція хвиль, метод векторних діаграм в 

інтерференції, оптичний шлях, оптична різниця ходу, умови спостереження 

максимуму та мінімуму інтерференції. Інтерференція хвиль від двох 

паралельних лінійних джерел 

Спостереження інтерференції. Особливості спостереження інтерференції в 

оптиці. Когерентність. Лазер - джерело когерентного світла. Метод біпризми 

Френеля. Інтерференція на тонких плівках, кільця Ньютона. Просвітлення 

оптики. Інтерферометри 

Дифракція хвиль. Явище дифракції. Принцип Гюйгенса-Френеля. 

Сферична хвиля. Метод зон Френеля. Дифракція Френеля на круглому отворі 

та диску, дифракція Фраунгофера на щілині 

Взаємодія світла з речовиною. Дисперсія, поглинання, розсіяння світла; 

нормальна та аномальна дисперсія. Елементарна теорія дисперсії. Фазова та 

групова швидкості хвиль. Розсіяння світла 

Теплове випромінювання. Основні визначення та основні закони теплового 

випромінювання. Функція Кірхгофа. Теорія Релея-Джінса, гіпотеза і формула 

Планка 

Фотон - корпускула світла. Досліди по підтвердженню корпускулярних 

властивостей світла: фотоефект, ефект Комптона, гальмівне рентгенівське 

випромінювання. Фотон, його маса та імпульс. Дифракція рентгенівських 

променів 

Моделі атома. Теорія Бора атома водню. Атомні спектри. Відкриття 

електрона Томсоном та модель атома Томсона. Досліди та ядерна модель атома 

Резерфорда. Постулати та теорія Бора атома водню 



 

Корпускулярно-хвильовий дуалізм. Порівняльні характеристики фотонів 

та корпускули. Гіпотеза де-Бройля про хвильові властивості корпускул. 

Досліди по дифракції електронів на кристалічній структурі. Співвідношення 

невизначеностей. 

Поняття про фізику елементарних частинок. Склад атомного ядра, ядерні 

сили, енергія зв’язку. Радіоактивність, ядерні реакції; реакції розпаду та 

синтезу. Частинки та античастинки.  

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

1. Кінематика поступального руху. Загальні положення механіки. 

2. Кінематика обертального руху. Обертальний рух. 

3. Динаміка поступального руху. 

4. Робота і енергія. 

5. Закони збереження. 

6. Динаміка обертового руху. 

7. Коливання. Хвилі. 

8. Ідеальний газ. 

9. Перший закон термодинаміки. 

10. Теплоємність. 

11. Другий закон термодинаміки. 

12. Реальні гази. Поправки на тиск та об'єм Ван-дер-Ваальса. 

13. Середня довжина вільного пробігу молекул в газах. 

14. Закон Кулона. Електричне поле, напруженість. 

15. Потенціал, напруга. 

16. Діелектрики в електричному полі. 

17. Провідники в електричному полі. 

18. Закони постійного електричного струму. 

19. Класична теорія електропровідності. 

20. Магнітне поле в речовині. 

21. Явище електромагнітної індукції, закон Фарадея. 

22. Електромагнітні коливання. 

23. Електромагнітні хвилі 

24. Геометрична та хвильова оптика. 

25. Моделі атома. Теорія Бора атома водню. 

26. Корпускулярно-хвильовий дуалізм. 

27. Поняття про фізику елементарних частинок. 
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