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Загальні положення 

 

Вступний іспит зі спеціальності при прийомі на навчання для здобуття 

освітньо-наукового ступеня "доктор філософії" на основі здобутого раніше 

ступеня "магістр" або освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" передбачає 

перевірку здатності до опанування освітньої програми третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей. 

Програма вступного іспиту зі спеціальності для вступу на навчання за 

спеціальністю 131 "Прикладна механіка" (освітньо-наукова програма 

"Прикладна механіка") розроблена на основі освітньо-професійних програм 

вищої освіти рівня "магістр", які функціонують за спеціальністю 131 

"Прикладна механіка" у Національному університеті кораблебудування імені 

адмірала Макарова. 

Вступний іспит зі спеціальності проводиться у письмовій формі. 

Білет вступного іспиту зі спеціальності містить п’ять запитань за 

програмою вступного випробування. 

Відповіді на запитання вступник наводить на бланках письмової 

відповіді. 
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1. ОСНОВНІ АСПЕКТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРИКЛАДНА 

МЕХАНІКА» 

 

1.1. Основи механіки суцільних середовищ 

Гіпотези механіки суцільних середовищ і їх роль при розробці 

математичних моделей. Задачі механіки суцільного середовища. Поняття 

континууму. 

Лагранжеві та Ейлереві координати. Координатні системи. Поняття та 

представлення векторів в прямокутних і косокутних прямолінійних 

координатах. Визначення тензора. Дії та операції з тензорами. 

Диференціювання тензорів. Оператори градієнта, дивергенції і ротора: 

фізичний та математичний зміст та приклади застосування. 

Фізичні закони для твердих тіл. Представлення фізичних рівнянь стану в 

тензорній формі. Співвідношення між напруженням і швидкістю деформації 

для рідин і газів. Закон Нав’є-Стокса. Закон збереження маси. Рівняння 

нерозривності та руху. Нормальне зусилля і напруження на поверхні. Дотичне 

напруження на поверхні. Принцип Д’Аламбера. 

Закони збереження: кількості руху, моменту кількості руху, механічної 

енергії, повної енергії. Основна система диференціальних рівнянь механіки 

суцільних середовищ для рідин та газів. 

 

1.2. Основи числових методів розрахунків елементів конструкцій 

Класифікація умов роботи машин та обладнання. Схеми руйнування 

машин та обладнання. Механіка руйнування. Умови накопичення дефектів в 

елементах машин та обладнання. 

Основні числові методи дослідження напружено- деформованого стану 

елементів машин і обладнання, що знаходяться під дією складних статичних, 

динамічних та температурних навантажень. 

Основи варіаційного підходу до визначення деформованого стану 

елементів конструкцій. Функціонали та їх властивості та варіація. Варіаційний 

принцип Лагранжа. Основні положення методів Рітца та Бубнова-Гальоркіна. 

Метод скінчених елементів. Поняття про дискретну модель. Види 

скінчених елементів. Матриця жорсткості скінченого елемента та фізичний 

зміст її коефіцієнтів. Глобальна нумерацію вузлів конструкції, вузлове 

навантаження. Граничні умови. Процедура побудови загальної матриці 

жорсткості конструкції. Глобальна система рівнянь рівноваги. 

Сучасні алгоритмів динамічного розрахунку конструкцій. 

 

1.3 Системи CAD/CAE/CAM/PLM 

Визначення термінів CAD / CAM / CAE / PLM. Характеристика класів 

програмних продуктів. 

Особливості управління розподіленими базами даних і системи 

управління розподіленими базами даних. Стандарти на обмін даними між 

підсистемами САПР. 
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Розподілені інформаційні системи. Методи фрагментації і розподілу 

даних. Технологія «клієнт-сервер». 

Класифікація параметрів, використовуваних при автоматизованому 

проектуванні. 

Типові проектні процедури. Етапи життєвого циклу промислових 

виробів. 

Основні модулі САПР і можливості їх застосування. 

Основні цілі і завдання САПР технологічних процесів. 

Головні особливості проектування САПР технологічних процесів. 

Методики автоматизованого проектування технологічних процесів. 

Метод прямого проектування. Метод адресації. Метод синтезу в САПР 

технологічних процесів. Пошукові методи оптимізації. 

Адаптація САПР технологічних процесів до умов підприємства. 

 

1.4. Математичне моделювання технічних систем 

Математичні моделі технологічних об'єктів проектування. Вірогідність 

результатів моделювання. 

Математичне моделювання на основі прийняття оптимальних рішень. 

Параметрична оптимізація технологічних задач. Функції цілі та критерії 

оптимальності. Система обмежень. Зведення керованих і вихідних параметрів 

до нормованої форми. Побудова критеріїв оптимальності -максимальної 

продуктивності, найменшого штучного часу та мінімальної собівартості. 

Узагальнені критерії оптимальності. Побудова узагальненої цільової 

функції задачі оптимізації режимів механічної обробки для неперервних і 

дискретних значень параметрів швидкості та подачі. Постановка задачі 

розрахунку оптимальних режимів різання для неперервних значень 

оптимізуємих параметрів 

Методи розв'язання оптимізаційних задач. Методи лінійного 

програмування. Графічний метод розв'язання задач лінійного програмування. 

Симплексний метод розв'язання лінійних оптимізаційних задач. 

Методи нелінійного програмування. Методи оптимізації без обмежень. 

Метод покоординатного спуску. Метод Хука-Дживса. Метод випадкового 

пошуку Монте-Карло. Градієнтний метод. Метод найшвидшого спуску. 

Методи нелінійного програмування з обмеженнями. Метод невизначених 

множників Лагранжа. Метод штрафних функцій. 

 

1.5. Основи експериментального дослідження механічних систем 

Розробка методики експерименту. Виявлення та класифікація факторів, що 

впливають на вихідні параметри. Розробка гіпотези и методики дослідження. 

Обробка експериментальних даних. Математичне моделювання задачі. 

Основні поняття про випадкові величини та процеси як про моделі фізичних 

явищ. 
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Планування експерименту. Повний та дробовий факторний експеримент. 

Побудова системи мішаних оцінок для дробового факторного експерименту. 

Статистичний аналіз кореляційної математичної моделі. Постановка задачі 

оптимізації процесу експериментальних досліджень. Факторне планування 

експерименту методом крутого сходження. 

Експериментальні методи дослідження напружено-деформованого стану 

деталей та конструкцій. Метод тензометрії. Метод муарових смуг. Голографічна 

інтерферометрія. Електронна спекл-інтерферометрія. Електронна ширографія. 

 

1.6. Основи експериментального дослідження механічних систем 

Виробничий і технологічний процеси виготовлення машин. Структура 

технологічного процесу. Технологічна операція. Технологічний перехід. 

Установ, робоча позиція, робітник і допоміжний хід. Припуски на обробку. 

Концентрація і диференціація операцій. Типи виробництва. Групова й потокова 

форма організації технологічного процесу. Потокова лінія. Технологічно 

замкнута ділянка. Програма, серія, масштаб і такт випуску виробів. Партія 

виробів. 

Документування технологічного процесу. Технологічні карти, інструкції 

й ескізи. Технологічні відомості. Технологічні документи автоматизованих 

виробництв. 

Основи технічного нормування. Структура часу, затрачуваного на 

виконання операції. Технологічні норми часу й норми виробітку. Підготовчо-

заключний і штучний час. 

 

1.7. Методи одержання та обробки заготовок 

Види заготовок. Способи одержання заготовок. 

Литі заготовки. Ковані й штамповані заготовки. Заготовки з нормального 

й спеціального прокату. Металокерамічні заготовки. Заготовки з 

металокерамічних порошків. Зварені заготовки. Контроль заготовок. Вибір 

оптимального способу одержання заготовок. Проектування заготовок. Методи 

скорочення металоємності заготовок. 

Попередня обробка заготовок. Обробка зовнішніх поверхонь тіл 

обертання. Обточування. Шліфування. Обробка отворів. Свердління. 

Зенкування. Розгортання. Розточування. Протягання. Шліфування отворів. 

Обробка площин. Фрезерування. Протягання площин. Шліфування 

площин. 

Обробка різьби. Нарізування різьби різцями та гребінками. Вихровий 

метод. Фрезерування різьби. Накочування різьби. Шліфування різьби. 

Обробка зубів зубчастих коліс. Нарізування зубів. Шевінгування. 

Шліфування зубів. Притирання зубів. Обкатування зубчастих коліс. 

Методи остаточної обробки поверхонь обертання й площин. Тонке 

точіння. Хонінгування. Притирання. Суперфінішування. 

Комплексна обробка заготовок. Методи й устаткування 

висококонцентрованої обробки. 
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Застосування технологічних середовищ при різанні металів. Тверді 

середовища. Рідкі й консистентні технологічні середовища. Газоподібні 

середовища й аерозолі. Іонізовані гази й рідини. 

Немеханічні методи обробки. Електроіскрова обробка. Електроімпульсна 

обробка. Анодно-механічна обробка. Електрохімічна обробка. 

Електромеханічна обробка. Електроалмазне шліфування. Розмірна 

ультразвукова обробка. 

Виготовлення деталей покритих емаллю та з пластмас. 

 

1.8. Бази і базування 

Теоретичні основи визначення положення твердого тіла в просторі. 

Класифікація баз. Роль закріплення. 

Проектна й дійсна база. Конструкторська, вимірювальна й технологічна 

база. Комплект баз як координатна система. Опорна точка. Основні поверхні 

технологічних баз. 

Зміна баз. Основи вибору технологічних і вимірювальних баз. Принцип 

сталості баз. Принцип суміщення баз. Розробка схеми базування деталі. 

Проставляння розмірів на кресленнях і послідовність операцій. 

Способи виконання заданих розмірів на верстатах. Установка заготовок 

по дійсних технологічних базах залежно від проставляння розмірів. 

Закріплення заготовок. 

 

1.9. Теорія розмірних ланцюгів 

Основні поняття й визначення. Класифікація розмірних ланцюгів. 

Методика побудови й виявлення технологічних, конструкторських і 

вимірювальних розмірних ланцюгів. 

Розрахунок розмірних ланцюгів по методу максимуму – мінімуму. 

Зворотне завдання. Пряме завдання. 

Розрахунок розмірних ланцюгів ймовірнісним методом. 

Похибка замикаючої ланки. Методи досягнення необхідної точності 

замикаючої ланки: методи повної, неповної й групової взаємозамінності, метод 

пригону, метод регулювання. 

Методика розрахунку допусків. 

Використання розмірних ланцюгів для рішення технологічних завдань. 

 

1.10. Точність обробки деталей машин 

Якість і точність деталей машин. Вплив точності обробки на якість 

виробів, поверхні деталі і їхні функції. Показники якості деталі: геометрична 

точність, якість поверхневого шару, міцність. Три види показників якості: 

розрахункові, дійсні, обмірювані. 

Нормування точності просторових відхилень. Нормування точності форми 

і розташування поверхонь. Хвилястість. Параметри й нормування шорсткості 

поверхонь. Взаємовплив точності розмірів, форми й шорсткості. 
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Фактори обробки, що вливають на точність. Похибка установки заготовки. 

Похибка настроювання устаткування. Похибка обробки. Відхилення 

характеристик якості виробів від необхідних величин. 

Статистичні методи оцінки якості виробів. Поняття явища розсіювання і 

його характеристик. Вплив окремих факторів на зміну характеристик якості 

виробу: систематичних, постійних, що змінюються за певним законом, 

випадкових. Закони розподілу. Закон нормального розподілу. Композиція 

законів розподілу сумарна для систематичних і випадкових факторів. Крива 

розсіювання. Точкові діаграми як засіб відображення стану процесу в часі. 

Вибірковий метод і його застосування. Поняття про стохастичні і кореляційні 

зв'язки. 

Методи настроювання верстатів на обробку. Настроювання по пробних 

деталях. Настроювання по еталонах. Взаємозамінні настроювання. 

Показники точності й стабільності технологічних операцій. Оцінка 

точності технологічних операцій в умовах серійного й масового виробництв. 

Системне регулювання технологічного процесу методом медіан та 

індивідуальних значень. 

Аналітичний метод розрахунку похибок. Похибки базування, установки, 

настроювання. Вибір раціональних схем базування й розрахунок похибок 

установок. Похибки, викликані неточностями кінематичної схеми обробки. 

Похибки від геометричних неточностей верстату в ненавантаженому стані. 

Похибки внаслідок неточності різального інструменту. Похибки, викликані 

пружними деформаціями технологічної системи. Похибка обробки, викликана 

температурними деформаціями технологічної системи і зношуванням 

різального інструменту. Похибка, пов'язана з перерозподілом залишкових 

напруг у процесі різання. Розрахунок очікуваної сумарної похибки обробки. 

 

1.11. Проектування технологічних процесів виробництва деталей 

машин 

Види технологічних процесів. Одиничні, типові й групові технологічні 

процеси. Вихідні матеріали для розробки технологічного процесу. 

Розрахунок такту випуску й визначення типу виробництва. Структура 

розробки технологічного процесу. Основні етапи розробки технологічного 

процесу. Вибір заготовки. Розробка послідовності обробки поверхонь деталі. 

Вибір технологічних баз. Вибір способу обробки й кількості необхідних 

переходів. 

Розробка технологічних операцій. Роль першої операції в технологічному 

процесі виготовлення деталі. Особливості вибору баз для першої операції. 

Компонування переходів в операції. Вибір структури операції. Перерахування 

конструкторських розмірів на технологічні. Розрахунок припусків, між 

операційних розмірів і допусків. Оформлення креслення заготовки. 

Розробка поопераційного технологічного процесу й уточнення методів 

обробки. Порівняльна ефективність обробки деталей на багатоопераційних 

напівавтоматах і автоматичних лініях. 



 10 

Визначення структури технологічних операцій і етапів технологічного 

процесу. Вибір засобів технологічного оснащення. Обґрунтування розрахунку 

режимів різання. Оптимальні режими різання. Технічне нормування. 

Визначення економічної ефективності й вибір оптимального варіанту 

технологічного процесу. 

Автоматизація проектування технологічних процесів. Напрямки 

автоматизації проектування технологічних процесів. Застосування САПР. 

Оформлення технологічної документації. 

Технологічні принципи планування цехів по обробці заготовок і зборці 

машин. 

 

1.12. Технологічні процеси і організаційні форми складання 

Способи з'єднання деталей. Обсяг складальних робіт і вихідні дані для 

проектування технологічного процесу складання. Структура технологічного 

процесу складання. Схеми й стадії складального процесу. Вибір методів і 

засобів досягнення точності замикаючої ланки. Виявлення й розрахунок 

складальних розмірних ланцюгів. Методи складання: повної взаємозамінності, 

неповної взаємозамінності, пригону й регулювання. Досягнення точності 

машин при складанні. Шляхи зменшення похибок від пружних деформацій. 

Потокове й групове складання. Мінімальна кількість виробів, необхідна 

для організації потокового складання. 

Організаційні форми складання. Стаціонарне й рухливе складання. 

Контроль точності складання. Регулювання й випробування машин. 

Удосконалення методів і форм організації складання та їх вплив на 

скорочення частки ручної праці в машинобудуванні. 

 

1.13. Зниження собівартості виробів, підвищення ефективності 

виробничого процесу 

Поняття про собівартість машини та її деталей. Розрахунок собівартості. 

Визначення витрат на матеріали й заробітну плату. 

Визначення витрат на зміст і амортизацію засобів виробництва. 

Визначення накладних витрат. 

Шляхи зниження собівартості виробів. Уніфікація виробів. Скорочення 

витрат на матеріали та заробітну плату. Скорочення накладних витрат. 

Скорочення часу, затрачуваного на виконання операції за рахунок скорочення 

підготовчо-заключного й штучного часу. 

Диференціація й концентрація операцій. Збільшення режимів обробки. 

Зв'язок режимів обробки з якістю і продуктивністю. 

Скорочення допоміжного часу. 

Техніко-економічна оцінка варіантів технологічного процесу. 

Оцінка ефективності застосування потокових форм організації 

технологічних процесів у серійному виробництві. Мінімальний випуск деталей, 

необхідний для побудови потокових ліній обробки. 

Механізація й автоматизація виробничих процесів. 
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1.14. Триботехнологічне забезпечення надійності виробів 

Триботехнологічні вимоги до технології машинобудування. Завдання по 

забезпеченню якості, надійності, довговічності й економічності виробів 

машинобудування. 

Поняття про головну пару тертя в пристрої, механізмі й машині. Типізація 

головних пар тертя по триботехнологічних ознаках. 

Технологічні й експлуатаційні рельєфи. Технологічна спадковість. 

Зміцнення й розупрочніння. Структура й поля залишкових напруг. 

Вплив властивостей поверхні на експлуатаційні характеристики вузлів 

тертя. Вплив технологічного рельєфу, зміцнення й залишкових напруг на 

надійність і довговічність машин. Технологічна спадковість. Вплив технології 

обробки на експлуатаційні властивості деталей машин. 

Гіпотетичний поверхневий шар оптимальної несучої здатності. 

Класифікація технологій, що забезпечують одержання поверхневих шарів 

оптимальної несучої здатності Роль змащення й систем змащення. Пускові 

зноси й боротьба з ними триботехнологічними методами. 

Технологічні методи зміцнення й профілювання робочих поверхонь 

деталей машин. Хіміко-термічні методи зміцнення. 

Обмотування роликами й кульками. Динамічний наклеп пластинами, 

кульками й поверхневим карбуванням. Дробоструменевий наклеп. Вібраційна 

обробка деталей. Вібраційне обкатування (розкочування). 

Алмазне вигладжування. Зміцнення й вигладжування тертям вертіння. 

Притирання й обкатування. Покриття. Методи оцінки зміцнення й 

профілювання робочих поверхонь деталей. Оцінка шорсткості. Оцінка 

регулярного мікрорельєфу. Оцінка спеціальних профілів робочих поверхонь. 

Оцінка зміцнення. Комбінована оцінка несучої здатності робочих поверхонь. 

Методи випробування суднових машин, механізмів і пристроїв на 

надійність. Класифікація іспитових установок і методів дослідження 

довговічності й зносостійкості. Нові методи й апаратури дослідження 

триботехнологічних параметрів. 

 

1.15. Відпрацювання виробів на технологічність 

Технологічність деталей і машин. Загальні умови, що характеризують 

технологічність. 

Послідовність аналізу конструкції виробу на технологічність. Основні 

показники технологічності виробу. Додаткові показники технологічності 

виробу. Техніко-економічні показники собівартості. Технічні показники 

уніфікації конструкції й застосування процесів. Технічні показники витрати 

матеріалу. Технічні показники обробки. Технічні показники складу конструкції. 

Комплексні показники технологічності виробу. Базові показники 

технологічності конструкції виробу. Визначення рівня технологічності 

конструкції виробу. Стадії відпрацювання на технологічність. 

Вимоги до технологічності конструкції машини, складальних одиниць і 

деталей. Вимоги до складу. Вимоги до конструкції з'єднання складових частин. 

Вимоги до точності й методу складання. 
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1.16. Проектування типових і групових технологічних процесів 

Сутність типізації технологічних процесів. Розробка й застосування 

типових, групових і уніфікованих технологічних процесів. Уніфікація 

технологічних процесів. Фактори, що визначають типовий процес виготовлення 

деталей. Класифікація планових деталей для виготовлення по типових 

процесах. Побудова й документація типових технологічних процесів. 

Сутність групової обробки. Розвиток групових форм виробництва. 

Взаємозв'язок типових і групових процесів. Класифікація деталей для групової 

обробки. Принцип утворення «групи» і створення «комплексної деталі». 

Утворення групової операції на основі комплексної деталі. Групове об'єднання 

деталей по комплексному маршруту. 

Технологічна класифікація. Класифікація і групування деталей по 

конструктивно-технологічних ознаках. Автоматизована класифікація й 

групування деталей. Автоматизоване проектування типових і групових 

технологічних процесів. 

 

1.17. Застосування верстатів з ЧПК при механічній обробці 

Проблеми автоматизації дрібносерійного й одиничного виробництва. 

Верстати із числовим програмним керуванням (ЧПК) і їхні технологічні 

можливості. Особливості технологічної підготовки обробки заготовки на 

верстатах із ЧПК. Етапи технологічної підготовки. 

Визначення техніко-економічної доцільності обробки заготовок на верстатах 

із ЧПК. Розробка технологічної документації й створення керуючої програми. 

Розробка технічних завдань на виготовлення спеціального технологічного 

оснащення й різального інструменту. Перевірка й корегування керуючої 

програми. 

Автоматизація підготовки керуючих програм для верстатів із ЧПК. 

Проектування технологічних процесів механічної обробки заготовок на 

обробних центрах. Система керування верстатами із ЧПК. 
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КРИТЕРІЇ 

оцінювання підготовленості вступників на вступному іспиті 

зі спеціальності при прийомі на навчання для здобуття освітньо-наукового 

рівня "доктор філософії" за спеціальністю  

131 "Прикладна механіка" 

(освітньо-наукова програма "Прикладна механіка") 

 

Структура оцінки вступного випробування 

Згідно з Правилами прийому на навчання для здобуття ступеня доктора 

філософії у НУК ім. адм. Макарова, оцінювання вступного іспиту зі 

спеціальності проводиться за національною шкалою та шкалою ЄКТС 

(відмінно – 90…100 «А»; добре – 82…89 «В»; добре – 74…81 «С»; задовільно – 

64…73 «D»; задовільно – 60…63 «Е»; усі бали, які нижче від вказаних, є 

незадовільними) та оформлюється відомостями, які підписують члени 

предметної комісії. 

У тому разі, якщо на вступному іспиті зі спеціальності вступник отримав 

оцінку 73 «D» або нижчу, він позбавляється права брати участь у конкурсі. 

Оцінка вступного іспиту (за шкалою від 0 до 100 балів) складається із 

суми балів, виставлених предметною комісією в результаті перевірки письмової 

роботи вступника, виконаної ним на вступному випробуванні, за відповіді 

вступника на кожне з трьох запитань білета. 

Порядок оцінювання підготовленості вступників 

Оцінка вступного іспиту визначається у такому порядку: 

1) виставляють бали за відповіді на кожне запитання білета вступного 

випробування виходячи із наведених нижче критеріїв оцінювання відповідей; 

2) обчислюють оцінку вступного іспиту за формулою: 


=

=
3

1
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i

i  

де iБ  – кількість балів за відповідь на і-е запитання. 

Критерії оцінювання відповідей на запитання 

Відповідь на перше запитання білета вступного іспиту може бути оцінена 

балами від 0 до 34, на друге та третє запитання – балами від 0 до 33. 

Відповідь на запитання оцінюють таким чином: 

від 24 до 34 (33) балів ставлять вступнику, який надав повну, у логічно 

правильній послідовності відповідь, яка свідчить про всебічні, систематизовані 

та глибокі знання з поставленого запитання, що демонструє здатність 

вступника вільно оперувати здобутими знаннями: диференціювати та 

інтегрувати їх, відтворювати та аналізувати отриману інформацію, робити 

обґрунтовані висновки та узагальнення, виявляти й відстоювати власну 

позицію, переконливо висловлювати думку та чітко формулювати відповідь. Як 

правило, таку оцінку отримує вступник, який відповів на запитання не менше 

ніж на 90 %. Відповідь оцінюють у максимальну кількість балів тільки за умови 

надання вичерпної відповіді на запитання; 
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від 16 до 23 балів ставлять вступнику, який надав досить повну, без 

суттєвих неточностей, у логічно правильній послідовності відповідь, яка 

свідчить про ґрунтовні та систематизовані знання з поставленого запитання, що 

демонструє здатність вступника впевнено оперувати здобутими знаннями, 

відтворювати та аналізувати отриману інформацію, пояснювати основні 

закономірності, робити висновки, чітко висловлювати думку та формулювати 

відповідь. Як правило, таку оцінку отримує вступник, який відповів на 

запитання на 70–90 %; 

від 8 до 15 балів ставлять вступнику, який надав не зовсім повну, із 

неточностями та окремими незначними помилками, в основному у правильній 

послідовності відповідь, яка свідчить про задовільні знання з поставленого 

запитання. Як правило, таку оцінку отримує вступник, який відповів на 

запитання на 50–70 %; 

від 1 до 7 балів ставлять вступнику, який надав фрагментарну, із 

суттєвими неточностями та принциповими помилками відповідь, яка свідчить 

про неповноту знань з поставленого запитання, що демонструє наявність у 

вступника утруднень при відтворенні інформації відповідно до поставленого 

запитання. Як правило, таку оцінку отримує вступник, який відповів на 

запитання менше ніж на 50 %; 

0 балів ставлять вступнику, який не надав відповідь на поставлене 

запитання або надана вступником відповідь не відповідає поставленому 

запитанню. 

 


