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I ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

вступне випробування призначене для визначення рiвня фахових знань

абiryрiентiв, що вступають на навчання за спецiальнiстю 133 <Галузеве

,а.""обУдування) (спечiалiзацiя <Пiднiмально-транспортнi машини>>) за

TpeTiM 1о.Йrr"о-науковим) piBHeM (сryпенем доктора фiлософii) на базi

вищоi освiти, здобутоi за ступенем магiстра (освiтньо-квалiфiкацiйним

piBHeM спецiалiста).
Програма вступного випробування передбачае компЛексниЙ контролЬ

теоретичних знань здобутих студентами, що навч€lлись за ocBiTHbo-

професiйною програмою пiдготовки магiстра (спечiалiста) спецiальностi

<Галузеве машинобудування>.
структура бiлету вступного випробування включае З теоретичних

питання.
Вступне випробування здiйснюеться у письмовiй формi.
критерii оцiнювання знань aбiTypieHTiB, що складають вступне

випробування, наведенi в додатку А.' 
гiр"*пад бiлеry вступного випробування наведений в додатку Б.



П ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ ДЛЯ ШДГОТОВКИ
ДО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

ПЙтання 1 екзаменацiйного бiлету
(базовi навчалЬнi дисцИплiни - <<Вантажопiдйомнi машини>,

<<Машини непереривного транспортр)

- Кран вантЕIжопiдйомний.
- Вантажопiдйомнi крани класифiкацiя за конструктивним виконанням.
- Кран мостового типу.
- Вантажнi гаки - класифiкацiя; матерiа.rrи, та способи ik виготовлення.

- Гаковi пiдвiски - класифiкацiя.
- Блоки призначення i класифiкацiя за способом виготовЛення,

матерiали для виготовлення.
- Вiдхиляючий блок - призначення. Зрiвняльний блок - призначення.

Пiдтримуючий блок - призначення.- 
- Полiспасти - визначення i призначення. KpaTHicTb полiспаста. ккд

полiспаста.
- ,Щвоколодковi г€tльма - конструкцii i принцип дii.
- Класифiкацiя ходових колiс KpaHiB по конструкцii.
- Електричний привод - область застосування.
- З'еднання ва.гliв зубчатими муфтами.
- OcHoBHi кiнематичнi схеми механiзмiв пересування мостових KpaHiB.

- Кiнематичнi схеми механiзмiв пересування вантarкних вiзкiв.

Класи фiкацiя конвеерних стрiчок

(базова навчальна дисциплiна - <Теорiя рiзання>>)

_ Мiсце та значення обробки рiзанням серед iнших методiв розмiрного

формоутворення деталей. Iсторичний досвiд, тенденцii та перспективи

параметри робочоi частини iHcTpyMeHTy. Види обробки рiзанням. Параметри

режиму рiзання, геометричнi параметри зрiзуваного шару.
- Схема процесу стружкоутворення. Характеристики пластичних

деформацiй мет€Lлу при рiзаннi. Управлiння стружкоутворенням та

стружкоЗавиваннЯм в автоМатизованому виробництвi.
- KoHTaKTHi процеси при рiзаннi. Наростоутворення при рiзаннi.
- .Щинамi*u проц.су рiзанн я. Силирiзання. Коливання в процесi рiзання.
- Тепловi явища при рiзаннi.
- Формування поверхневого шару леталей при обробцi рiзанням.
- Працездатнiсть рiзального iHcTpyMeHTy. Види вiдмов. Умови

виникнення рiзних вiдмов.
- Механiзм крихкого та пластичного руйнування iнструментЕrльноГО
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матерiалу. Мiцнiсть iHcTpyMeHTy.
kривi .rorпy"u"r" iHcTpyMeHTiB. Виведення формули головноi

залежностi <<швидкiсть рiзання-сriй*i.r" iHcTpyMeHTY). ЗаЛеЖНiСТЬ СТiЙКОСТi

iHcTpyMeHTy вiд режимiв рiзання.
НадiйнiЪть iHcTpyMeHTy та ii покzвники. Методи пiдвищення

надiйностi iHcTpyMeHTy.
- Використання мастильно-охолоджуючих технологlчних середовищ.

- особливостi обробки рiзанням рiзних матерiалiв,

- ТеорiЯ прочесiВ абразивноi обробки. Прогресивнi процеси абразивноi

обробки' 
.,,,o,,-o-.-i rfА,гп пт,т RтrRIrення ,ня. Способи- Експериментальнi методи вивчення процесlв рlзан

вимiрювання сил рiзання, температур, закономiрностей стружкоутворення,

"пu.ir"Остей 
поверхневого шару оброблюваних деталей.

Питання 2 екзаменацiйного бiлету
(базова навчальна дисциплiна - <<Машини для земляних робiт та

. дорожнi машини>>)

- Фiзико-механiчнi властивостi rрунтiв,
- Класифiкацiя та призначення МЗР.
- Принцип дii екскаватора драглайна, 

lT механiчноi- Конструктивнi схеми виконавчих механlзмlв прямс

лопати.
- Конструктивнi схеми виконавчих механiзмiв екскаваторiв-драглайнiв.

- Конструктивнi схеми фронтальних навантажувачiв.

Конструктивнt' схеми бульдозер iB.

- Принцип дiТ прямоi механiчноi лопати,

- Принцип дii зворотноI механiчноi лопати,

- Визначення опору руйнуванню фунту за М,г, ,щомбровським,
- Визначення onopy руйнуванню rрунту за Д.н. Зеленiним.

- В изн ачення технiчноi продуктивностi навантажувача.

- Визначення технiчноi продуктивностi бульлозера,

(базова навчальна дисцпплiна - <<Рiзальний iHcTpyMeHT та

iнструментальне iабезпечення автоматизованого виробпицтва>>)

- Роль та значення рiзальних iHcTpyMeHTiB В машинобУдуваннi,

розвиток та сучасний стан iнътрументальноi промисловостi та виробництва

рiзальних iHcTpyMeHTiB.
- Вимоги до рiзальних iHcTpyMeHTiB. Якiснi пок€lзники рiзального

iHcTpyMeHTy та технiчнi вимоги, встановленi стандартами.
^ -- 

Матерiали, що викоРистовуюТься В iнструментЕIльному виробництвi,

ixHi експлуатацiйнi та технологiчнi властивостi.
- Головнi принципи побудови конструкцiй рiзальних iHcTpyMeHTiB.
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- Типи та призначення рiзчiв. Конструктивнi та геометричнi параметри

рiзальноi частини рiзчiв.
Iнструменти дJUI обробки oTBopiB. Конструктивнi особливостi,

геометри.rнi пЬра*етри, методи полiпшення експлуатацiйних параметрiв,

- Призначення та типи фре.. Кiнематика процесу фрезерування.

ixHi конструктивнi особливостi та

зуборiзних iHcTpyMcHTiB. Типи

Конструктивнi елементи фрез.
- Iнструменти для утворення рiзьб,

умови роботи.
- Загальнi питання проектування

зуборiзних iHcTpyMeHTiB.
Iнструменти для обробки зубiв цилiндричних колiс.

_ Протяжки. Принцип роботи протяжок, ixHe призначення та види,

схеми рiзання та формоутворення.
- Абразивнi та алмазнi iнструменти,
- особливостi iнструментального забезпечення автоматизованого

виробництва.
- Методи збiльшення стiйкостi iHcTpyMeHTy та пiдвищення точностr

оброблЮваних поверхонь. двтоматична замiна iHcTpyMeHTiB, Проблема

формування стружкIlLта вiдведення iT з робочоi зони та вiд верстату.

Питанняiачiональноi експлуатачii рiзальних iHcTpyMeHTiB.

Питання 3 екзаменацiйного бiлету
(базова навчальна дисциплiна - .щинамiка пiдйомно-транспортних

булiвельних i дорожнiх машини>>)

Моделюваннd nupur.rpiB машин,
- Механiчнi коливання. Класифiкацiя. Вiльнi коливання системи iз

одним ступенем pyxoMocTi.
- .Щинамiка стрiчкових KoHBeepiB

- Визначення горизонт€Lльних динамiчних навантд;кень для кранш

мостового типу iз гнучким пiдвiсом вантажу,

- Визначення динамiчноi складовоi гальмового зусилля за методикою

М.С.Комарова.
- Вимушенi коливання системи iз одним ступенем рухомост1.
- Визначення пружних та демпфуючiх параметрiв механiчноi системи,

- Визначення рухомого зусилля двигуна за формулою Клосса.

- Синхронна-та HoMiH€LлbHa швидкiсть пiдйому вантажу. KpaTHicTb

обертового моменту.
- Коливання системи iз одним

опору.
- Визначення вертик€tльних

, ступенем pyxoMocTi iз врахуванням

динамiчних навантажень у кранах

мостового типу при роботi механiзму пiдйому вантажу,



(базовi навчальнi дисциплiни - <<<<Металорiзальнi верстати та
обладнання автоматизованого виробництва>>, <<Конструювання та

розрахунок BepcTaTiB i верстатних комплексiв>>, <<Експлуатацiя, ремонт i
модернiзацiя верстатного обладна ння>), <<Щослiджен ня та випробування
BepcTaTiB i верстатних комплексiв>>, <<Системи управлiння верстатними

комплексами та гнучкими виробництвамш>)

- Перспективи розвитку верстатобудування. Технiко-економiчнi
пок€вники BepcTaTiB та верстатних комплексiв.

- Загальнi вiдомостi про систему верстата. Пiдсистеми BepcTaTHoi

системи. Функцiональнi характеристики BepcTaTiB. Класифiкацiя BepcTaTiB.
- Формоутворення поверхонь на верстатах. i

_ Кiнематична структура BepcTaTiB. Кiнематичне налагоджування
BepcTaTiB.

- Загальнi принципи проектування BepcTaTiB та верстатних комплексiв.
Основи компоновок BepcTaTiB та верстатних комплексiв.

_ Кiнематичнi та конструктивнi особливостi BepcTaTiB для обробКИ

рiзних деталей.
- Проектування приводу головного руху BepcTaTiB.
- Проектування приводу подач та допомiжних pyxiB верстату.
- Конструювання базових деталей та направляючих BepcTaTiB.
- Конструювання та розрахунок шпиндельних вузлiв.
_ Загальнi вiдомостi про роботи та роботизованi комплекси.

Автоматичнi BepcTaTHi комплекси. Автоматичнi лiнii.
- Загальнi вiдомостi про tlромисловi роботи. Перспективи розвитку

промислових робоiiв та РТК.
- Управлiння верстатами та верстатними комплексами.
- Експлуатацiя та ремонт BepcTaTiB та верстатних комплексiв.
- Дослiдження та.випробування BepcTaTiB.

ШI РЕКОМЕНДОВАНА ЛIТЕРАТУРА

Питання 1 екзаменацiйного бiлету
(базовi навчальнi дисциплiни _ <<Вантажопiдйомнi машинпDlr

<<Машини непереривного транспортр>)

1 Длександров, М.П. и др. Грузоподъемные машины. _ М.: Высшая

школа, 2000. - 410 с.

2 Iванченко, Ф.К. Конструкция и расчет подъемно-транспорТныХ

машин. - К.: Вища школц 1988. - 424 с.

3 ДНПАОП 0.00-1.01-07 Правила булови i безпечноi експлуатацii

вантажопiдiймальних KpaHiB.- К.: Основа, П68 2007, - З12 с. ISBN 978-966-
6991744. уш 62I.87.07. ББк 39.9.
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4 Казак, с.д. Курсовое проектирование грузоподъемных машин. - М,:

Высшая школq 1989. - 4б5 с.

5 Гохберг, М.М. Справочник по кранам: В2 т. т.1. Характеристики

материаJIов и нагрузок. Основы расчета кранов, их приводов и

металлиЧеских конструкций lВ.И. Брауде, М.М. Гохберг, и,Е, Звягин и др,;

цqд общ.ред. м.м. гохберга._м.: машиностроение, 1988. _ 530с.

б Гохберг, М.М. Справочник по кранам: В 2 т. Т.2. Характеристики и

конструктивные схемы кранов. Крановые механизмы, их детапи и узлы,

Техническая эксплуатация кранов. lВ.И. Брауле, М.М, Гохберго и,Е, Звягини

др.; под общ. ред. м.м. гохберга._ л.: машиностроение, ленингр. отд_ние,

1988. -559 с.

7 Спиваковский, д.о., ,Щьячков В.К. Транспортирующие машины. 3-е

изд.- М.:Машиностроение, 1983. - 487 с,

(базоваНаВЧаЛьнаДисциплiна-<<Теорiярiзаннп>)

1 Ящерицын, П.И. Теория резания. Физические и тепловые процессы

в технологических системах: учеб. для вузов l п,и, Ящерицын,

м. л. Еременко, Е. Э. Фельдштейн. _ Мн. : Вышэйш. ШК., 1990. - 5t2 с,

2 Матюха, п. г. Теорiя рiзання : навч€lльний посiбник l
п. г. Матюха. -.{оr.ч"к : .Щоннту, 2006, 258 с. - ISBN 966,з77,010-4,

3 Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. т.2 /

Под ред. д. i. Косиловой и Р. К. Мещерякова. - 4-е ИЗД., перераб, и доп, -
,М. 

: МашиностроенйЬ, t98б. - 496 с.

Питання 2 екзаменацiйного бiлету

(базова навчалЬна дисциплiна - <<Машини для земляних робiт та

дорожнi машини>>)

1 Ветрово ю.до Машины для земляных работ_/ ю. д. Ветров Киев:

Вища школq 1981. - 384 с.

2 Чулков, Н.Н. Расчет приводов карьерных

Чулков. - М.: Машиностроение , |979, - 105с,

машин/ Н.Н. Чулков, А.Н.

3 Подэрнио Р.ю. Горные машины и автоматизированные комплексы

для открытых работ: учеб. пособие: - М,: Недра, 2001, - бl5с,

4 Баладiнський, в.л. TexHiKa руйнування i транспортування робочих

середовиIц / В.Л. Баладiнський.

7|66-02-0з.

- К.: МП <<Леся>>, 2001 . - 2ЗOс. - ISBN 96б-

5 IIодэрни, Р.Ю. Горные машины

учеб. пособие: В 2 т. Тr2.- 4-е изд., стер.

5-74|8-0120-х.

и комплексы для открытых работ:

- М.: МГГУ, 2001 . - 332с. - ISBN
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(базова навчальна дисциплiна - <<Рiзальний iHcTpyMeHT

та iнструментальне забезпечення автоматизованого виробництва>)

1 Сахаров, Г. Н. Металлорежущие инструменты: Учебник для вузов

по специ€lльностям <<Технология машиностроения)), <<Металлорежущие

станки и инструменты>> / Г. Н. Сахаров, О. Б. Арбузов, Ю. Л. Боровой и др. -
М. : Машиностроение, 1989. -З27 с.

2 Родин, п. р. Металлорежущие инструменты : Учебник для вузов /

п. р. Родин. - 3-е ИЗД.э перераб. и доп. - К. : Вища шк. Головное изд-во,

1986. - 455 с.
З Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. т.2 / Под

ред. д. Г. Косиловой и Р. К. Мещерякова. _ 4-е изд., перераб. и доп. - М. :

Машиностроение, 1986. - 496 с.

4 Iттатин, В. П. Справочник конструктора-инструМенталЬЩика.
Режущий и накатной инструмент / в. п. ТТIатин, ю. в. Шатин М, :

Машиностроение, |975. - 456 с.

5. Справочник инструментЕlльщика lИ. А. Ординарцев, Г. В. Филиппов,

Д. Н. IIТевченко и др.; Под общ. ред. И. Л. Орлинарцева. Л. :

Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1987. - 846 с.

Г[итання 3 екзаменацiйного бiлету
(базова навчальна дисциплiна - Щинамiка пiдйомно-транспортних

будiвельних i дорожнiх машини>>)

1 Никитин к.Д., Марьясов В.Г., Специальные металлургические краны.

- Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 19s9. ,232с.

2 Петухов П.З., Ксюнин г.п., Серлин Л.Г. Специ€lльные краны. - М,:

Машиностроение, 1985. ,248 с.

3 Лобов Н.А. .Щинамика

Машиностроение, 1987. - 157 с.
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Додаток А
критЕрri оцlнювдння знднь дБIтурI€нтIв,
ЩО СКЛАДАЮТЬ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ

результати вступного випробування оцiнюються за 200-бальною

шкаJIою. Вiдповiдь на кожне nrru"n" бiлету випробування оцiнюеться

окремо. Максимальна оцiнка за вiдповiдь на питання 1 та 2 становить

по 60 балiв, максимальна оцiнка за вiдповiдь на питання 3 _ 80 балiв, Вступне

випробування вважаеться успiшно складеним, якщо сумарний бал за Bci

.rrrЬ"r" бiлету випробування становить не менш нiж 100 балiв,

КiлькiстЬ балiв, що виставляютьсЯ за вiдпоВiдь на питання | та 2 бiлету

випробування, в з€tлежностi вiд рiвня вiдповiдi, наведенi в таблицi 1,

КiлькiстЪ балiв, що виставляютьсЯ за вiдповiдь на питання 3 бiлету

випробування, в заJIежностi вiд рiвня вiдповiдi, наведенi в таблицi 2,

Таблиця 1 - Кiлькiсть балiв за вiдповiдь на питання | та 2 бiлету

ня, в залежностi вiд рiвня вiдповiдi

пiд час оцiнювання виконання окремих завдань бiлету враховуються

повнота, логiчнiстЬ та послiдоВнiстЬ вiдповiдi, наявнiсть необхiдних

пояснень та iлЬстрацiй, якiсть письмового оформлення екзаменацiйноi

PiBeHb виконання

поставлене питання з необхiдними поясненнями та

висновками. Вiдпорiдь може мiстити 1-2 дрiбнi нетозностi

Н"".д*ю йрну, обгрунтовану та достатньо повну вlдповlдь

на постаВлене IIитання; pzlЗoM з тим, вiдсутнi деякi необхiднi

пояснення, iлюстрацii, можуть мати мiсце 1-2 незначних

' iдповiдь наНаведено в цiлому BipHy, €Lле неповну в]

поставлене питання; разом з тим, у вiдповiдi допущенi 1-3

помилки або вiдсутнi необхiднi пояснення та iлюстрацii

н"".д.r" 
" 

цiлоrу HeBipHy вiдповiдь на поставлене питання,

oonu* oKpeMi 
"iдомостi 

ло мiстяться у вiдповiдi, в цiлому

Н"".д."" "*нiстю 
HeBipHy вiдповiдь на поставлене питання

або не наведено нiякоТ вiдповiдi взагалi

роботи.



i вiд рiвня вiдповiдi

PiBeHb виконаннякiлькiсть
балiв

55_70
Наведено BipHy, повну та обrрунтовану вlдповlдь на

поставлене питання з необхiдними поясненнями та

Бтr^ттлD'о*"тл Еli"rтпп,iпь l\iloжe мiстити 1-2 дрiбнi неточностi
DдvгI\/Dl\anvlrr. grлаlч - -,-- re

40_54

наведено BipHy, обrрунтовану та достатньо повну вlдповlль

на постаВлене питання; р€lзом з тим, вiдсутнi деякi необхiднi

пояснення, iлюстрацii, можуть мати мiсце 1-2 незначних
fi лr.т,птlтI оБr., wiпLтaя нето.rностей

20_з9

BipHy, але неповну вlдповlль flа

разом з тим, у вiдповiдi допущенi 1-3

Ъеобхiлнi пояснення та iлюстрацii_

Наведено в цlлому
поставлене питання;
fiлif,T, птlт, обп pi псVтнi

l llvtlllrJrr\rд 9чч 9д-ч j. ^,__ _- - - - r _

1_19
l Нu"ед."о в цiлоМу HeBipHy вiдповtдь на поставлене пи,t,аннх,
l.
| однаК окрем1 вiдомостi *о мiстяться у вiдповiдi, в цiлому

0
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.Щодаток Б
ПРИКЛАД БIЛЕТУ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДIВНА АКАДЕМUI

ЗАТВЕРЩЖУЮ:
Ректор ДДМА

В. Д. Ковальов
( ) _2020 р.

освiтньО-квалiфiкацiйний piBeHb третiй (освiтньо-науковий) / сryпiнь доктор

фiлософii

Спецiальнiсть (Освiтня, програма) l 3 3 Галузеве машинобудування

ЕКЗАМЕНАЦIЙНИЙ БIЛЕТ NS _
1 Кран вантажопiдйомний - визначення.

2 Фiзико-механiчнi властивостi 1pyHTiB.

3 Моделювання параметрiв машин.


