
 

  

  

  



 

  

                          

                                              Методичні рекомендації  

до проведення вступного фахового випробування у формі індивідуальної усної 

співбесіди для вступу на навчання  за освітньо-професійним ступенем фаховий 

молодший бакалавр на базі кваліфікованого робітника по  спеціальності 192 

«Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Монтаж, обслуговування 

устаткування і систем газопостачання»  

  

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. 

                                                      Вступ.  

Головна увага у навчальній дисципліні  "Матеріалознавство " надається металам 

та їх сплавам та конструкційним матеріалам , що є основними 

конструкційними, інструментальними , електротехнічними та супутніми 

матеріалами в сучасному газовому господарстві,а також:  

- вивчення конструкційних та інструментальних матеріалів; 

- основ матеріалознавства; 

- технологій виготовлення заготовок та деталей машин; 

- застосування певних матеріалів і технологій зміцнення відповідно до 

умов експлуатації . 

Метою є – підготовка майбутнього спеціаліста  в газовому господарстві, виборі 

оптимальних конструкційних матеріалів, обґрунтування раціональних режимів 

термічної обробки, виборі конструкції, налагодження і використання машин, 

агрегатів, технологій виробництва. 

 

 

 

 

 

 



 

  

Зміст програми. 

Програма фахового  випробування  для абітурієнтів на спеціальності 192 

«Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація «Монтаж,обслуговування 

устаткування і систем газопостачання» до вищих навчальних закладів І та II 

рівнів акредитації  складається з: 

- пояснювальної записки, де охарактеризовано структуру навчальної 

програми;  

- змісту навчального матеріалу та вимог щодо рівня навчальних досягнень 

абітурієнтів; 

- структури і змісту вступного фахового випробування; 

- критерії оцінювання; 

- переліку рекомендованої методичної літератури. 

Метою проведення вступного фахового випробування у формі індивідуальної усної 

співбесіди    є встановлення рівня знань абітурієнтів з дисципліни  « 

Матеріалознавство»  та конкурсний відбір на  навчання в коледж. Професійна 

грамотність, вміння вирішувати різні виробничі проблеми залежать від засвоєння 

певного обсягу знань, вмінь і навичок. Теоретична і практична підготовка фахівця 

з  матеріалознавства повинна відповідати рівню, який необхідний для вивчення 

спеціальних дисциплін, а також для подальшої практичної діяльності. 

 

Перелік тем для фахового випробування у формі 

індивідуальної усної співбесіди : 

 

Тема 1. Загальні поняття про метали 

Поняття про механічні, фізичні, хімічні та технологічні властивості металів та 

сплавів. 

Тема 2. Залізовуглецеві сплави  

Залізо і його взаємодія з вуглецем. Вуглецеві сталі, їх склад, структура і 

властивості. Класифікація і маркування вуглецевих сталей і їх використання . 

Класифікація і маркування чавунів. Леговані чавуни та їх призначення. 

Тема 3. Термічна та хіміко-термічна обробка металів. 

Види, класифікація , застосування 

Тема 4. Леговані сталі 

Класифікація легованих сталей. Маркування легованих сталей. Особливості 

термічної обробки легованих сталей. Конструкційні леговані сталі та їх 

класифікація і використання. Інструментальні леговані сталі.  



 

  

Тема 5.  Інструментальні сталі 

Вибір інструментальних сталей: для ріжучого інструменту, для вимірювального 

інструменту, штампові сталі.Сталі і сплави з особливими фізико-хімічними 

властивостями та їх застосування в машинобудуванні за призначенням: 

корозійностійкі сталі, магнітні сталі, сталі та сплави з високим електроопором і 

тепловими властивостями. Високоміцні сталі, методи їх обробки та 

застосування. 

Тема  6. Сплави на основі міді 

Мідь та її сплави . Маркування і використання. 

Тема 7. Сплави на основі алюмінію 

Алюміній та його сплави. Маркування та використання за призначенням. 

Тема 8. Будівельні матеріали на основі  полімерів.  Полімери та пластмаси, їхня 

класифікація. Властивості та застосування полімерів. Сучасні полімерні 

матеріали.     

Тема 9. Матеріали та вироби з деревин. Будова деревини, її вади та властивості. 

Захист,зберігання і сушіння деревини.  Матеріали та вироби з деревини.    

Тема 10.    Лакофарбові матеріали та їх призначення.   Гума: види виробів та їх 

призначення.    

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми абітурієнти повинні: 

   Знати: 

  - властивості будівельних матеріалів та можливість їх застосування,                                                                                                                                     

- основні зв’язки між складом, структурою та властивостями металів та 

сплавів,      

 - закономірності зміни властивостей металів та сплавів під впливом термічної, 

хіміко-термічної і механічної обробок , 

 - особливості властивостей неметалевих матеріалів та їх 

можливевикористання . 

Вміти: 

- вибрати необхідний конструкційний матеріал для виготовлення 

конкретних деталей  з урахуванням умов їх експлуатації, 

- розробити технологію обробки деталей з метою надання їм необхідних 



 

  

механічних власти 

- аналізувати результати та робити висновки щодо якості будівельних 

матеріалів та виробів;                                                                                                          

                Сруктура і зміст вступного фахового випробування  у формі            

індивідуальної усної співбесіди :  

- вибір абітурієнтом одного з двадцяти п’яти  ( в кожному білеті – три 

запитання); 

- загальний час підготовки – до 30 хвилин ; 

- індивідуальна усна співбесіда абітурієнта з екзаменаторами 

відповідно до запитань білета; 

- оцінювання;  

Фахове випробування у вигляді співбесіди є найбільш коректним, економним та 
об'єктивним засобом діагностики, яке  повинне відповідати критеріям оцінки 
якості засобів вимірювання, які зазначені в Стандарті про вищу освіту. 
Найважливіші з них є: 

- об'єктивність; 
- надійність;         

- валідність; 

- точність.  

Оцінка знань за допомогою усного  опитуванням  має  переваги у порівнянні з 
об'єктивниими  тестами  :  

- одержання об'єктивної інформації про стан підготовки абітурієнтів з 
предмету; 

-   об'єктивність   контролю в тім, що правильна відповідь на кожне 
запитання підтверджується екзаменаторами ; 

- за короткий час значний об'єм знань може бути перевірено у всіх 
абітурієнтів ; 

- швидке оцінювання результатів відповідей; 

- наявність шкали оцінювання; 

 

                           

                                        

Критерії  оцінювання : 
Кожне запитання білета оцінюється від 1 до 4 балів. Максимальна кількість 

балів , яку може набрати абітурієнт, правильно відповівши на всі запитання в 
білеті - 12. Набрана сума кількості правильних відповідей переводиться за 200 – 
бальною шкалою. Тож ,  максимальна кількість балів , яку можна набрати, 
відповівши на всі запитання в білеті - 200. 

Відповідність кількості набраних абітурієнтом балів оцінці за 200 –бальною 
системою оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів наведено в таблиці 1. 

                                               



 

  

Таблиця  1 нормативів оцінювання відповідей абітурієнтів 

Оцінка за 12 – бальною системою 

оцінювання навчальних досягнень 

абітурієнтів 

Оцінка за 200 – бальною системою 

оцінювання навчальних досягнень 

абітурієнтів 

1 105 

2 110 

3 115 

4 120 

5 130 

6 140 

7 150 

8 160 

9 170 

10 180 

11 190 

12 200 
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Критерії оцінювання навчальних досягнень вступників 

 у 12-бальній системі оцінювання: 
 

Рівні 

компетенції 

Бал Критерії 

І. 

Початковий 

1 Вступник володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного розпізнавання і 

відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів, що позначаються ним окремими 

словами чи реченнями. 

2 Вступник володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його 

уривчастими реченнями, виявляє здатність викласти думку на елементарному рівні. 

3 Вступник володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну 

частину навчального матеріалу. 

ІІ. Середній 4 Вступник володіє матеріалом на початковому рівні, значну частину матеріалу 

відтворює на репродуктивному рівні. 

5 Вступник володіє матеріалом на рівні, вищому за початковий, здатний логічно 

відтворити значну його частину. 

6 Вступник може відтворити значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і 

розуміння основних положень, частково може аналізувати навчальний матеріал, 

порівнювати та робити висновки, виправляти допущені помилки. 

ІІІ. 

Достатній 

7 Вступник здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій, 

частково контролювати власні навчальні дії, наводити окремі власні приклади на 

підтвердження певних тверджень. 

8 Вступник вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію, 

виправляти помилки і добирати аргументи на підтвердження своїх думок. 

9 Вступник вільно (самостійно) володіє вивченим обсягом матеріалу, самостійно 

виправляє допущені помилки, добирає переконливі аргументи на підтвердження 

вивченого матеріалу. 

IV. Високий 10 Вступник виявляє початкові творчі здібності, самостійно визначає окремі цілі 

власної навчальної діяльності, оцінює окремі нові факти, явища, ідеї.  

11 Вступник вільно висловлює власні думки, самостійно оцінює різноманітні життєві 

явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них.  Використовує набуті знання 

і вміння в нестандартних ситуаціях. 

12 Вступник виявляє особливі творчі здібності, самостійно демонструє власні 

обдарування і нахили. 

 

 

 


