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Вступ 

     Мета вступного випробування – визначення рівня набутих теоретичних та 
практичних знань і їх використання при дослідженні та вирішенні 
конкретних наукових, науково-технічних та економічних задач, а також 
визначення ступеню підготовки вступників до самостійної роботи в умовах 
сучасного навчального процесу. 

 

      Вступники повинні продемонструвати і  підтвердити відповідний рівень 
теоретичних та практичних знань, отриманих при вивченні дисциплін  з 
особливостей будови технологічного та поліграфічного устаткування, його 
експлуатації, з визначення та підбору оптимальних параметрів устаткування і 
технологічних схем виготовлення конкретних замовлень. 
      Перед початком проведення фахового випробування перевіряється 
наявність документації з проведення випробування. Кожен вступник отримує 
індивідуальне завдання (білет), яке виконується ним самостійно. Вступники, 
рівень підготовленості яких не відповідає встановленим вимогам, до 
фахового випробування не допускаються.  
      У відповідях повинні бути висвітлені такі розділи: призначення систем 
(механізмів, пристроїв); склад, будова та принцип роботи; завдання та 
можливі напрямки рішення; висновки. Розв’язок виконується на окремих 
аркушах формату А4. Приведені схеми та рисунки повинні бути виконані 
чітко і акуратно. На титульному листі вказується номер білета, спеціалізація, 
прізвище та ініціали, дата.  
 

      На випробування виносяться питання: 

 

1. Основні поняття та аксіоми статики. Наслідки з аксіом. В’язі та 
їхні реакції. Сили. Пара сил. Складання та розкладання сил і 
моментів. Довільна система сил. Умови рівноваги систем сил. 
 

 

2. Кінематика матеріальної точки. Прості рухи твердого тіла. 
Параметри поступального і обертального рухів твердого тіла: 
траєкторія, швидкість і прискорення. 
 

 

3. Абсолютний, відносний і переносний рухи точки. Теорема про 
складання швидкостей і прискорень. Плоский рух твердого тіла. 
Розподіл швидкостей та прискорень твердого тіла у плоскому русі. 
Плани швидкостей та прискорень. 
 

 

4. Основні поняття теорії машин і механізмів: ланка, кінематична 
пара, кінематичний ланцюг, початковий механізм, механізм. 
Класифікація кінематичних пар. Ступінь вільності механізму. 
Структурна формула механізму. 
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5. Кінематичний аналіз механізмів. Визначення траєкторій, 
переміщень, швидкостей та прискорень точок і ланок плоского 
шарнірно-важільного механізму. 
 

 

6. Сили в механізмах і машинах. Тертя і знос. Сили тертя, кут тертя. 
Коефіцієнти тертя ковзання і кочення. Коефіцієнт корисної дії. 
Самогальмування. 
 

 

7. Динамічний аналіз механізмів. Визначення сил інерції та моментів 
інерційних сил. Зрівноваження обертових мас. 
 

 

8. Зведення сил і моментів сил. Зведення мас і моментів сил. 
Зведення мас і моментів інерції. 
 

 

9.  Роль поліграфічної продукції в сучасному розвитку суспільства. 
 Тенденції розвитку поліграфічного устаткування. 
 
 

 

10.  Види поліграфічної продукції. Друкована продукція. Видавнича та 
 промислова продукція. Види промислової продукції.  
 

 

11.  Писемність в Україні. Початок українського книгодрукування.  
 

 

12.  Загальні відомості про поліграфічне виробництво.  Структура 
 поліграфічного виробництва. Оперативна поліграфія та її 
 продукція.   
 

 

13.  Особливості утворення і передачі кольору. Адитивний та 
 субтрактивний способи утворення кольору. Синтез кольорів. 
 Загальні відомості про синтез кольору в поліграфії.  

 
 

 

14.  Класифікація поліграфічного устаткування за функціональним 
 призначенням. Основні тенденції розвитку поліграфічного 
 устаткування.    
 

 

15.  Флексографічні друкарські машини. Призначення, будова  
 та  принцип роботи. 

 

16.  Друкарські аркушеві офсетні машини. Призначення, основні  
 вузли та принцип роботи. 
 

 

17.  Машини глибокого друку. Призначення, основні вузли та  
 принцип роботи. 

 

18.  Трафаретні машини. Призначення, будова та принцип роботи. 
 

 

19.  Тамподрукарські машини. Призначення, будова та принцип 
 роботи. 
 

 

20.  Фарбові апарати друкарських офсетних машин. Призначення, 
 будова та принцип роботи. 
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21.  Фарбові апарати друкарських машин глибокого способу друку. 
 Призначення, будова та принцип роботи. 
 

 

22.  Друкарські апарати аркушевих машин офсетного способу друку. 
 Призначення, будова та принцип роботи. 
 

 

23.  Друкарські апарати рулонних машин офсетного способу друку. 
 Призначення, будова та принцип роботи. 
 

 

24.  Лакувальні апарати друкарських офсетних машин.  
 Призначення, будова та принцип роботи. 
 

 

25.  Устаткування для виготовлення друкарських форм з 
 використанням фотоплівки. Призначення, будова та  
 принцип роботи. 
 

 

26.  Особливості використання УФ фарб та лаків. Призначення,  
 будова лакувальних систем. 
 

 

27.  Сучасні конструкції самонакладів аркушевих друкарських машин. 
           Призначення, будова та принцип роботи. 
 

28.  Елементи автоматизації друкарських машин. Призначення  
 та принцип роботи. 

 

 

29.  Особливості процесу транспортування аркушів паперу при 
 друкуванні у багатофарбових аркушевих друкарських машин.  
 

 

30.  Перспективи розвитку систем «Computer-to-Plate». Призначення  
 та  принцип роботи. 

 

31.  Класифікація друкарського обладнання. 
 

 

32.  Порівняльна характеристика сучасних методів виготовлення 
 друкарських форм.  

 

33.  Друкарські машини «сухого» способу друку. Призначення, будова 
 та принцип роботи. 

 

34.  Системи підтримання температурного режиму фарбового апарата.   
 

35.  Приймальний пристрій аркушевих друкарських машин. 
 Призначення, будова та принцип роботи. 

 

36.  Зволожувальні пристрої аркушевих офсетних друкарських машин. 
 Призначення, будова та принцип роботи. 

 

      Прикінцеві положення 

     Фахове випробування проводиться у письмовій формі. Користування 
довідниками та іншою допоміжною літературою не дозволяється. Відповіді 
по кожному питанню оцінюються відповідно до розроблених критеріїв з 
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максимальним значенням у 50 балів за кожне питання і фіксуються на 
екзаменаційних листках (див. табл. 1).  Загальна кількість балів є сумою 
оцінок з двох питань і є основою відповідно до критеріїв оцінювання для 
остаточної оцінки (див. табл. 2).  
 

       Таблиця 1. Критерії оцінювання відповідей на питання у білетах 
 

Визначення В балах за системою 
ECTS 

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з 
незначною кількістю несуттєвих помилок 

 

50 ... 45 

ДУЖЕ ДОБРЕ – виконання завдання лише з 
незначною кількістю несуттєвих помилок 

 

44 ... 35 

ДОБРЕ – у загальному правильна відповідь 
з незначною кількістю помилок 

 

34 ... 25 

ЗАДОВІЛЬНО – достатньо, але із наявними 
суттєвими недоліками 

 

24 ... 20 

НЕЗАДОВІЛЬНО – виконання не 
задовольняє мінімальним критеріям 

 

≤ 20 

     
               Таблиця 2. Критерії визначення остаточної оцінки 
 
 

Бали  Оцінка ECTS Традиційна оцінка 
100 ... 95 А відмінно 
94 ... 85 В добре 
84 ... 75  С 
74 ... 65 D 

задовільно 
64 ... 56 Е 

≤ 55 Fx незадовільно 
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     Приклад типового завдання вступного випробування (білета):  
 
 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ  
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

 
Освітньо-кваліфікаційний рівень             магістр/ спеціаліст   

                          (назва ОКР) 

Спеціальність                                      133 «Галузеве машинобудування» 
          (код і назва спеціальності) 

Спеціалізація                «Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси» 
                            (назва спеціалізації) 

Навчальна дисципліна                          Вступне випробування 
                                                                                           (назва) 

 

 

Контрольне завдання вступного випробування № __ 
 
 

1. Визначення траєкторій, переміщень, швидкостей та прискорень точок і  
    ланок плоского шарнірно-важільного механізму. 
 

2. Особливості утворення і передачі кольору. Синтез кольору.  
 

Затверджено на засіданні кафедри поліграфічних машин та автоматизованих комплексів 
                                                        (назва кафедри) 

Протокол № __ від «____» ________ 2016 р. 
 

Завідувач кафедри       __________           Шостачук Ю.О. 
                                                    (підпис)              (прізвище, ініціали) 
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