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Критерії оцінювання 

Оцінювання  вступного  іспиту  проводиться  за  національною  шкалою  та  

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 – 

незадовільно). У тому разі, якщо на вступному іспиті зі спеціальності вступник 

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

конкурсі. 

Критерії оцінювання вступного іспиту відповідають «Правилам прийому до 

аспірантури та докторантури Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова в 2022 рік». 
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ПЕРЕДМОВА 

Програма розроблена для вступників до аспірантури для здобуття вищої освіти за 

ступенем доктора філософії на базі програм рівня повної вищої освіти магістра 

(спеціаліста) зі спеціальностей: 132 Матеріалознавство, спеціалізація Композиційні і 

порошкові матеріали, покриття;. 131 Прикладна механіка, спеціалізація Інженерія 

зварювання та споріднених процесів. 

Програма містить наступні розділи як складові навчальних планів магістрів 

(спеціалістів) за вказаними спеціальностями: 

1.  Матеріалознавство. 

2. Матеріали та технологія напилення покриттів. 

3.  Комп’ютерні методи аналізу  та обробки зображень у матеріалознавстві. 

4. Основи хімічної термодинаміки та поверхневі фізико-хімічні процеси при 

зварювані і споріднених технологіях. 

5. Основи металургії зварювання плавленням. 

6. Основи механіки зварних і спаяних з’єднань. 
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Мета вступного іспиту 

 

Метою проведення вступного іспиту за спеціальністю «Матеріалознавство» є 

визначення достатності рівня підготовки магістра або на базі іншої повної вищої освіти 

до подальшого навчання для здобуття освітньо-наукового ступеня доктор філософії зі 

спеціальності «Матеріалознавство». 

 Учасник вступного іспиту повинен показати володіння наступними знаннями: 

- поняття та визначення, які-відносяться до  матеріалознавства, зварювання плавленням, 

зварювання у твердому стані, паяння, наплавлення, газотермічного і термічного 

напилення та різання матеріалів;       

- теорію і технологію термічної обробки металів, сплавів та зварних з'єднань; 

- джерела енергії для зварювання і споріднених процесів; 

- хімічна термодинаміка; 

- металургійні процеси при зварюванні плавленням; 

- поверхневі фізико-хімічні процеси при зварюванні в твердому стані, паянні, 

газотермічному і термічному методах нанесення покриттів; 

- формування структури з'єднань матеріалів при зварюванні і споріднених технологіях; 

- діаграми стану двохкомпонентних та багатокомпонентних систем;  

- способи зміцнення металів та інших матеріалів, наноструктурування; 

- напруження і деформації при зварюванні і паянні та міцність з'єднань;  

- особливості і проблеми з'єднання сталей різних структурних класів, сплавів на основі 

міді, титану, алюмінію, жароміцних нікелевих-сплавів різнорідних матеріалів, у тому 

числі металів з неметалами; 

- комп’ютерні методи аналізу  та обробки зображень у матеріалознавстві. 

 

Зміст програми вступного іспиту 

 

Основою програми вступного іспиту є навчальні програми  

професійноорієнтованих дисциплін. Матеріалознавство. Прикладне матеріалознавство. 

Матеріали та технологія напилення покриттів. Комп’ютерні методи аналізу та обробки 
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зображень у матеріалознавстві. Теорія процесів зварювання. Металознавство і термічна 

обробка зварних з'єднань. Поверхневі фізико-хімічні процеси. Міцність зварних з'єднань. 

Напруження та деформації при зварюванні і паянні. З'єднання спеціальних сталей, 

сплавів та інших матеріалів» навчального плану підготовки бакалаврів та магістрів зі 

спеціальності. 

Програма складається з шести розділів, які охоплюють основні відомості з 

матеріалознавства, хімічної термодинаміки, теплових процесів зварювання, поверхневих 

фізико-хімічних процесів, механіки зварних і спаяних з'єднань, джерел енергії для 

зварювання і споріднених процесів. 

 

1. Матеріалознавство 

 

1.1.Теоретичне матеріалознавство 

1.1.1. Матеріали у техніці та побуті. Основні визначення і класифікація матеріалів. 

Структура і енергія атомів. Атомні зв’язки і координаційні числа. 

1.1.2.  Фази. Кристалічні тверді тіла. Елементарні кристали. Іонні кристали. Молекулярні 

кристали. Поліморфізм. Кристалічні системи. Гратки Браве. Індекси Міллера. 

1.1.3. Недосконалості у кристалах. Аморфні тверді тіла. Структура полімерів, скла, 

кераміки. 

1.1.4. Рух атомів. Самодифузія. Коефіцієнт дифузії. Дифузія у з’єднаннях. Дифузія у 

полімерах. Ріст зерна. Методи дослідження в матеріалознавстві. 

1.1.5. Фазові перетворення у твердому стані. 

1.1.6. Пластична деформація полікристалічних матеріалів. Зміна структури і 

властивостей металу при пластичній деформації. Руйнування. Процеси повернення і 

рекристалізація. Холодна,  тепла та гаряча обробка тиском. 

1.1.7. Умови рівноваги в двокомпонентних системах.  Фази в металевих системах.  

Методи побудови діаграм стану.  Діаграми стану двокомпонентних систем. Фізичні та 

механічні властивості сплавів у рівноважному стані. Поняття про діаграми стану 

трьохкомпонентних систем. 
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1.1.8. Діаграма стану залізо-цементит. Залізо-вуглецеві сплави.  Основи термічної 

обробки металів та сплавів. 

1.1.9. Залізо та його сполуки з вуглецем. Компоненти, фази та структурні складові в 

системі залізо-цементит.  Фазові і структурні перетворення в системі залізо-цементит. 

Формування структур залізовуглецевих сплавів.  

1.1.10. Вуглецеві сталі. Вплив вуглецю і постійних домішок на властивості сталі.  

Класифікація та маркування вуглецевих сталей. Діаграма стану залізо-графіт. Структура 

і властивості чавунів.  

1.1.11. Теорія і технологія термічної обробки металів і сплавів. 

1.1.12. Вплив легуючих елементів на рівноважну структуру та механічні властивості 

сталей. Карбідні фази в легованих сталях. Класифікація і маркування легованих сталей. 

1.1.13. Конструкційні леговані сталі, інструментальні сталі та сплави.  

1.1.14. Неметалеві матеріали.. 

1.1.15. Методи підвищення міцності сталей та сплавів. 

1.1.16. Економічні проблеми використання матеріалів. 

 

1.2. Прикладне матеріалознавство. 

 

1.2.1  Класифікація матеріалів. Механічні властивості матеріалів. 

1.2.2. Залежність міцності від тривалості випробування. Повзучість, довговічність 

та основні напрями підвищення міцності матеріалів. 

1.2.3. Зносостійкість деталей і пар тертя. Ефект беззношуваності. 

1.2.4. Конструктивна міцність. Зв'язок між властивостями матеріалів. Фактори, які  

впливають на механічні властивості матеріалів. 

1.2.5. Сучасні методи поверхневого зміцнення деталей машин. 

1.2.6.Термомеханічна обробка заготовок  деталей машин. 

1.2.7. Формування здрібненої та нанорозмірної полігонізаційної   субструктури 

передрекристалізаційною термічною обробкою.  



9 
 
 

1.2.8. Матеріали з особливим структурним станом. Основи вибору матеріалів та 

термічної  обробки. 

 

2. Матеріали та технологія напилення покриттів 

 

2.1. Призначення   покриттів і їх значення для сучасної техніки. Огляд історії розвитку 

напилених покриттів. 

Покриття. Поняття, визначення та класифікація. 

Призначення та класифікація обладнання для газотермічних процесів напилення. Схема 

процесу, основні параметри напилення. Вплив параметрів газотермічного напилення на 

ефективність процесу. Способи формування покриттів з нанокристалічною стуктурой. 

Вибір типу, складу покриття і його товщини. Конструювання покриттів. Застосування 

підшарів. Вибір методів і способів напилювання покриттів. Основні деталі і вузли 

обладнання, для яких ефективне застосування методів напилення покриттів. Основні 

організаційно-технологічні завдання проектування виробництва напилених покриттів. 

2.2. Загальна характеристика видів матеріалів для газотермічного напилення. Основні 

вимоги до порошків для газотермічного напилення та їх підготовка. Порошки 

наномаштабного розміру. Дроти та прутки для газотермічного напилення. 

Характеристика порошків для газотермічного напилення покриттів. Основні вітчизняні 

та закордонні матеріали, які застосовуються для нанесення покриттів різноманітного 

призначення.  

2.3. Підготовка поверхні під напилення. Значення підготовки поверхні і вимоги до неї. 

Фізико-механічні і хімічні методи підготовки поверхні: механічна обробка на верстатах, 

піскоструменева обробка. Обезжирювання у кислотних і лужних розчинах, органічних 

речовинах, напилення підшарка та ін. Типові технологічні операції підготовки поверхні 

для нанесення покриттів, їх призначення і послідовність. 

2.4. Газополуменеві установки та пальники для напилювання. Особливості експлуатації 

обладнання і вимог з техніки безпеки. 
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2.5. Технологічні особливості газополуменевого напилення. Технологічна схема 

напилення. Вибір технологічних параметрів газополуменевого напилення та її вплив на 

ефективність процесу. Перспективи розвитку процесу. 

2.6. Апаратура і обладнання для електродугового напилення покриттів:. Способи і 

технологічні особливості електродугового напилення.  

2.7. Технологічна схема напилення. Вибір режиму напилення. Застосування 

електродугового напилювання. Переваги і недоліки. Перспективи розвитку. 

2.8. Обладнання  для  плазмового  напилення  покриттів.  Способи і технологічні 

особливості плазмового напилення.  

2.9. Технологічна схема плазмового напилення покриттів. Вибір оптимального режиму 

напилювання плазмового напилення Вплив технологічних параметрів плазмового 

напилення на структуру властивості покриттів. Галузі застосування і перспективи 

розвитку плазмового напилення. Переваги і недоліки методу. 

2.10. Установки для детонаційного напилення : Технологічні особливості способів 

детонаційного напилення. Параметри детонаційно-газового напилення та їх вплив на 

ефективність процесу. Галузі застосування, переваги,недоліки перспективи розвитку 

детонаційного напилювання покриттів. Газодинамічне напилення покриттів. 

2.11. Технологічні особливості вакуумних конденсаційних методів нанесення покриттів. 

Обладнання для вакуумного конденсаційного напилення покриттів. 

2.12. Зміцнююча обробка напилення покриттів. Наноструктурування напилених 

покриттів та зняття   залишкових напружень. Механічна обробка напилених покриттів. 

2.13. Поняття про оптимізацію.. Методи оптимізації технологічних процесів. 

Визначення міцності зчеплення покриттів. Визначення пористості та інших 

властивостей покриттів. Властивості покриттів як показники якості. Системні 

властивості напилених покриттів. Вимоги техніки  безпеки при напилюванні покриттів. 

2.14. Газополуменеве напилення корозієстійких полімерних покриттів. Технологічна 

інструкція. Обладнання і планування  виробничої дільниці. Електродугове напилення А1 

і Zn покриттів. Технологічна інструкція. Обладнання і планування виробничої дільниці. 

Плазмове напилення. Типовий технологічний процес нанесення покриттів методом 

плазмового напилення відновлюваних покриттів на деталі автомобілів ( поворотні 
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цапфи, вали, клапани, колінчаті вали). Технологічні інструкції для напилення 

ерозійностійких, теплозахисних плазмових покриттів на лопатки соплового апарата 

теплозахисних зносостійких ущільнень (без- бандажна робоча лопатка-корпус) ТВТ. 

2.15. Обладнання і планування виробничої дільниці. Вимоги до вибору технологічних 

процесів напилення покриттів. Визначення трудоємкості. Розрахунок кількості одиниць 

обладнання. Компоновка і планування, ТЕП. Проблеми розвитку процесів напилення 

покриттів. 

 

               3. Комп’ютерні методи аналізу інформації та обробки зображень 

 

3.1.Різновиди комп’ютерної графіки: піксельна, векторна, фрактальна. Роздільна 

здатність піксельної графіки. Оцінка роздільної здатності растра. 

3.2.Принципи векторної графіки. Засоби створення векторних зображень. Структура 

векторної ілюстрації. Переваги векторної графіки. Недоліки векторної графіки. 

Порівняння можливостей піксельної та векторної графіки. 

3.3. Геометричні та негеометричні властивості об’єктів. Фізичні властивості матеріалів: 

колір (color), прозорість (transparency), глянцевість (shininess), коефіцієнт зламу 

(refractive index), дзеркальне відбиття (specular reflection), розсіяне освітлення (diffuse 

lighting). Типи просторів: світовий простір, простір об’єкту, видовий простір, екранний 

простір, параметричний простір. 

3.4. Аналітична модель поверхні, векторно-полігональна модель, вексельна модель, 

рівномірна сітка, нерівномірна сітка.  

3.5. Типи кривих та поверхонь, які використовуються у комп’ютерній графіці. Поняття 

про кубічні сплайни. Криві Без’є. Керуючі точки кривої Без’є. Порції поверхонь Кунса. 

Поверхні Без’є.  

3.6. Бітова карта. Глибина кольору. Об’єм файла піксельної графіки. Алгоритми 

стискання графічної інформації без втрати інформації (lossless) та з втратою інформації 

(lossy). Алгоритми RLE, Хаффмана, LZW. 

3.7. Класифікація форматів. Формати піксельної та векторної графіки. Метафайли та інші 

формати. 3D-формати. Формати мультімедіа. 
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3.8. Короткі історичні відомості про виникнення анімації. Принципи комп’ютерної 

анімації. Виробництво комп’ютерної анімації. Анімація неживих та живих об’єктів.  

3.9. Однорідні координати. Елементарні перетворення простору: паралельний перенос, 

оберт навколо координатних осей, симетрії, подібні перетворення, перспективні 

відображення. Складні перетворення: добуток матриць елементарних перетворень. 

Представлення обертів за допомогою кутів Ейлера та кватерніонів. 

 

4. Основи хімічної термодинаміки та поверхневі фізико-хімічні процеси при 

зварювані і споріднених технологіях 

 

4.1 Термодинамічні функції стану. Визначення напрямку розвитку хімічних реакцій. 

4.2 Поняття рівноваги. Закон взаємодії мас для гомогенних та гетерогенних систем. 

Константа рівноваги систем. 

4.3 Взаємодія металів з газами при зварюванні. Окиснення елементів. Умови окиснення. 

Пружність дисоціації оксидів. Стандартна та фактична спорідненість елементів до 

кисню. 

4.4 Принцип рухомої рівноваги в системах. Умови випаровування. Рівняння Клапейрона-

Клаузіуса. Рівняння Рауля. 

4.5 Взаємодія елементів зі складними газами. Дисоціація газів. Розрахунок газової фази 

при дисоціації. 

4.6 Роль поверхневих фізико-хімічних процесів при зварюванні в твердому стані, паянні, 

нанесенні покриття тощо. 

4.7 Капілярні рівняння (Лапласа і Юнга). Характеристики змочування і розтікання. 

Визначення поверхневої енергії припоїв. 

4.8 Адсорбція і хемосорбція. Рівняння Гіббса-Дюгема і Лангмюра. 

4.9 Основні стадії утворення з’єднання при зварювані в твердому стані. 

4.10 Дифузія, рівняння дифузії речовини і одному напрямку та їх визначення. 
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5. Основи металургії зварювання плавленням 

 

5.1 особливості зварювання гартованих сталей. 

5.2 Особливості зварювання високолегованих хромонікелевих сталей. 

5.3 Особливості зварювання жароміцних нікелевих сплавів. 

5.4 Вплив газів на властивості металу. Способи розкиснення і рафінування металу шва. 

5.5 Шлакова і газова фази і вакуум при зварюванні і споріднених технологіях. 

5.6 Кристалізація металу шва при зварюванні. Первинна і вторинна кристалізація. 

Утворення пор в металі шва. 

5.7 Легування металу шва при зварюванні плавленням. 

5.8 Механізм утворення та засоби попередження гарячих тріщин при зварюванні. 

5.9 Механізм утворення та засоби попередження холодних тріщин при зварюванні. 

5.10 Способи визначення здатності металів до зварювання. 

 

6. Основи механіки зварних і спаяних з’єднань 

 

6.1 Механічні властивості матеріалів та їх характеристики. 

6.21 Елементи теорії пружності і пластичності. 

6.3 Проблеми з’єднання металів з неметалами. 

6.4 Концентрація напружень у зварних і спаяних з’єднаннях. 

6.5  Крихке руйнування зварних з’єднань. 

6.6 Механізм утворення деформацій напружень при зварюванні. 

6.7 Деформації поздовжнього та поперечного укорочення: термомеханічна та 

деформаційна задачі. 

6.8 Причини і механізм утворення напружень і деформацій при паянні та дифузійному 

зварюванні. 

6.9 Методи регулювання власних напружень і деформацій при дифузійному зварюванні і 

паянні. 

6.10 Сучасні методи та програмні комплекси для моделювання напружено-

деформованого стану зварних і спаяних з’єднань. 
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Критерії підсумкової оцінки 

Для вступників на денну форму навчання результати фахового випробування 

оцінюються за шкалою від нуля до двохсот балів (0…200). Мінімальна оцінка з фахового 

випробування для участі в конкурсі становить не нижче 100 балів. Тривалість 

проведення фахового випробування 120 хвилин. 

Критерії оцінювання фахового випробування відповідають положення «Про 

організацію прийому до НУК на навчання за освітньо-професійними програмами 

підготовки доктора філософії у 2020 р.». 
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