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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Вступний екзамен зі спеціальності 131 " Прикладна механіка " 

здійснюється з метою оцінки рівня професійних знань випускників-

бакалаврів на основі освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки 

бакалавра за напрямом 13 «Механічна інженерія» та за спеціальністю 131 

«Прикладна механіка». Фахове вступне випробування для абітурієнтів 

спеціальності 131 «Прикладна механіка» спрямоване на комплексну 

перевірку умінь та навичок абітурієнтів з метою конкурсного відбору 

вступників для ступеня «магістр». 

Фахове вступне випробування базується на змістових модулях 

дисципліни "Теорія процесів зварювання", "Термодинаміка і теплові процеси 

зварювання", "Джерела живлення для зварювання", "Напруження та 

деформації при зварюванні", "Зварювання плавленням", "Газотермічна 

обробка матеріалів", "Паяння матеріалів", "Спеціальні способи зварювання" 

"Нанесення покриття". 

Екзамен проводиться приймальною комісією письмово у формі 

тестування. Кожен білет, сформований у вигляді тестового завдання, 

складається з 50 питань. Кожне завдання має 4 варіанта відповіді, з яких 

лише одна правильна. Тривалість проведення вступного випробування 120 

хвилин. Результат фахового вступного випробування оцінюється за шкалою 

від 0 до 200 балів. Мінімальна оцінка з фахового вступного випробування для 

участі в конкурсному відборі становить 100 балів. 

Критерії оцінювання фахового вступного випробування відповідають 

«Положенню про організацію прийому до Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова при вступі на навчання на основі 

раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня)  у 2021 р.». 
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1. Теорія процесів зварювання 

1. Особливості зварювання покритими електродами. 

2. Гарячі тріщини при зварюванні. 

3. Видалення сірки і фосфору з металу шва при зварюванні. 

4. Розкиснення металу шва при зварюванні. 

5. Легування металу шва при зварюванні. 

6. Причини утворення пор в металі шва при зварюванні. 

7. Структурні класи сталей. 

8. Металургійні процеси при зварюванні в захисних газах. 

9. Металургійні процеси при зварюванні під флюсами. 

10.  Металургійні особливості зварювання у газових сумішах. 

11.  Кристалізація металу шва при зварюванні. 

 

2. Термодинаміка і теплові процеси зварювання 

1. Фізичні основи і класифікація процесів зварювання. 

2. Фізико-хімічні процеси в дуговому розряді. 

3. Термічні недугові джерела енергії. 

4. Основні поняття і закони в розрахунках теплових процесів при 

зварюванні. 

5. Теплові процеси при нагріванні. 

6. Нагрівання і плавлення металу при зварюванні. 

 

3. Джерела живлення для зварювання 

1. Вольт-амперні характеристики дуги та джерела живлення. 

2. Регулювання вихідних параметрів у зварювальних трансформаторах. 

3. Принцип роботи зварювального трансформатора. 

4. Принцип роботи зварювальних генераторів постійного струму. 

5. Склад зварювального випрямляча, регулювання вихідних параметрів. 

6. Тиристорні зварювальні джерела живлення. 

7. Джерела живлення для імпульсно-дугового зварювання. 

8. Джерела живлення для плазмового зварювання та різання металів. 
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9. Інверторні джерела зварювального струму. 

10. Багатопостові зварювальні системи. 

 

4. Напруження та деформації при зварюванні 

1. Причини утворення зварювальних напружень та деформацій. 

2. Напруження та деформації при зварюванні листів. 

3. Деформації, що виникають при зварюванні таврових балок. 

4. Зварювальні деформації при виготовленні плоских полотен. 

5. Зварювальні деформації при виготовленні плоских секцій. 

6. Особливості деформування циліндричних оболонок при зварюванні. 

7. Методи регулювання зварювальних деформацій та напружень. 

 

 

5. Зварювання плавленням 

1. Автоматичне зварювання плавленням. 

2. Електродне покриття та флюси. Їх типи і роль при зварюванні. 

3. Захисні газові середовища при зварюванні.  

4. Механізоване зварювання плавленням. 

 

 

6. Газотермічна обробка матеріалів 

1. Суть та застосування киснево-флюсового різання. 

2. Сутність та умови газокисневого різання металів.  

3. Обладнання для термічного різання металів. 

4. Суть та застосування плазмового різання. 

 

 

7. Паяння матеріалів 

1. Суть та застосування паяння. 

2. Вплив припою на міцність спаяних з’єднань. 
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3. Суть та область застосування паяння композиційними припоями. 

4. Суть та область застосування паяння з тиском та дифузійного 

паяння. 

5. Суть та область застосування контактно-реактивного паяння. 

6. Низькотемпературне і високотемпературне паяння та припої. 

 

8. Спеціальні способи зварювання та нанесення покриття 

1. Способи нанесення покриття та їх суть і застосування. 

2. Спеціальні способи зварювання в твердому стані. 

3. Електроннопроменеве зварювання. 

4. Лазерне зварювання. 

5. Суть та застосування лазерного різання. 

6. Дифузійне зварювання у вакуумі. 

7. Способи зварювання тертям. 
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