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 «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство» 
 
1. Основні легуючі елементи в швидкорізальних сталях. 
2. Застосовування різних типів різців.  
3. Різні види сталі. 
4. Точність виготовлення деталей. Види похибок. 
5. Типи верстатів для металообробки. 
 

«Деталі машин» 
 

1.  Основні елементи механічних передач. 
2. Компонування зубчастих передач. 
3. Геометричні параметри.    
4. Основні характеристики механічних передач. 
5. Особливості застосування різних видів передач. 
 

Будівельна механіка та металоконструкції машин 
 

1. Статично визначні системи, методи визначення внутрішніх зусиль. 
2. Визначення переміщень в механічних системах. Інтеграл Максвелла-Мора. 
3. Статично невизначені системи. Розкриття статичної невизначеності методом сил. 
4. Динамічні навантаження в машинах. Оцінка міцності і жорсткості. 
5. Розрахунок і проектування металевих конструкцій машин. 
 

Будівельна техніка 
 

1. Транспортні засоби. 
2. Спеціалізовані транспортні засоби. 
3. Вантажопідйомни машини. 
4. Землерийні машини. 
5. Землерийно-транспортні машини. 
 

Двигуни внутрішнього згорання 
 

1. Поняття про ступінь стиснення, алгоритм її розрахунку. 
2. Призначення системи змащування двигуна внутрішнього згоряння і її  
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    основні функції. 
3. Поняття про такти двигунів внутрішнього згоряння і їх зв'язок  з  
    виконанням корисної роботи.  
4. Основні корпусні деталі двигунів внутрішнього згоряння і їх призначення. 
5. Призначення хитневого механізму і його основні деталі.  

 
Технічний сервіс будівельних машин і автомобілів 

 
1.Призначення профілактичних робіт 
2.Види технічного обслуговування 
3.Перелік робіт технічного обслуговування 
4.Призначення окремих видів робіт технічного обслуговування 
5.Виробничі процеси технічного обслуговування 
 
 

Основи технічної діагностики і ремонту будівельних машин і автомобілів 
 
1.Призначення діагностичних робіт 
2.Види діагностичних робіт 
3.Фактори, які впливають на технічний стан машин і автомобілів 
4.Призначення ремонтних робіт 
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