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ВСТУП 

 

В Криворізькому національному університеті здійснюється підготовка  

здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за  Освітньо-

науковою програмою «Прикладна механіка» спеціальності 131 «Прикладна 

механіка»,  розробленою на основі  Тимчасового Стандарту вищої освіти  за 

спеціальністю 131 Прикладна механіка, затвердженого  Вченою радою КНУ 

(наказ  № 204 від  «26» квітня 2016 р.) та у відповідності з положенням про 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ 

АСПІРАНТІВ ТА ОСІБ, ЯКІ ЗДОБУВАЮТЬ ВИЩУ ОСВІТУ СТУПЕНЯ 

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ПОЗА АСПІРАНТУРОЮ У КРИВОРІЗЬКОМУ 

НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/51.pdf), яке розроблено відповідно до 

Законів України «Про вищу освіту» від № 1556-VII від 16.01.2020, «Про наукову і 

науково-технічну діяльність» від 16 липня 2019 р. № 848-VIII, «Про відпустки» 

від 21 червня 2019 № 504/96-ВР; Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» від 

23.03.2016 р. № 261, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими 

установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної 

форми власності» від 27 серпня 2010 р. № 796; Постанови Кабінету Міністрів 

України «Питання стипендіального забезпечення» від 12 липня 2004 2016 р. № 

882; наказу МОН України «Про запровадження у вищих навчальних закладах 

України Європейської кредитно-трансферної системи» від 16 жовтня 2009р. № 

943; на підставі Статуту Криворізького національного університету, Положення 

про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук у Криворізькому національному університеті, затвердженого наказом від 20 

березня 2019 року № 123. 

 Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає  8 рівню 

Національної рамки кваліфікацій та третьому циклу вищої освіти Рамки 

кваліфікацій Європейського простору вищої освіти 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п) та надає концептуальні та 

методологічні знання в галузі чи на межі галузей знань або професійної 

діяльності.  

Бажаючі отримати третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти за 

Освітньо-науковою програмою «Прикладна механіка» спеціальності 

131«Прикладна механіка» повинні мати: 

- спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для 

проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою 

розвитку нових знань та процедур; 

Знати, що  основними цілями Освітньо-наукової програми «Прикладна 

механіка» спеціальності 131 «Прикладна механіка»,  є  забезпечення на основі 

ступеня магістра підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів у галузі 

http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/51.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
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Механічної інженерії шляхом здобуття ними компетентностей, достатніх для 

провадження організаційної діяльності, виконання оригінальних наукових 

досліджень, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення, а також їх підтримку в ході підготовки та захисту дисертації. 

Вступники до  аспірантури,  які мають ступінь магістра за спеціальністю 

131 Прикладна механіка складають екзамен,  зокрема  по  обраній освітньо-

науковій  спеціальності.    

 

1 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Мета випробування – встановлення фактичної відповідності рівня освітньо-

професійної підготовки магістра критеріям підготовки доктора філософії за 

спеціальністю 131 «Прикладна механіка». 

Завданням фахового випробування є оцінка рівня фахової підготовки 

магістра, виявлення глибини теоретичних знань, практичних вмінь і навичок та 

можливості застосування набутих знань при складанні фахового випробування. 

Фахове випробування проводиться у письмовій формі у терміни, затверджені 

наказом ректора у відповідності із Правилами прийому до Криворізького 

національного  університету  в 2022 році та Положенням про організацію 

прийому на навчання до Криворізького національного університету за третім 

(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти на здобуття ступеня доктора філософії. 

Кожен екзаменаційний білет містить по три теоретичних питання.  

  

2 ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

 ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ,  

ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ 

 

2.1 Теоретичні основи технології машинобудування  

 

2.1.1  Основні  поняття  і  визначення.  Вироби,  деталі,  вузли,  групи  і  інші 

складальні  одиниці.  Службове  призначення  виробів.  Якість  виробів.  

2.1.1.1 Виробничий  і  технологічний  процеси.  Класифікація  технологічних 

процесів (по ЕСТПП). Технологічна операція. Елементи технологічної операції, їх  

визначення  і  призначення.  Необхідність  поєднання  в  технологічному  процесі 

технічного  і  економічного  принципів.   

2.1.1.2  Продуктивність  і  економічність  технологічних  процесів.  Основи 

технічного  нормування.  Продуктивність  праці.  Технічне  нормування. Склад 

норми часу. Розрахунково-аналітичний метод нормування. Розрахунок 

машинного часу. Способи  вивчення  витрат  часу  в умовах виробництва. 

Способи скорочення  витрат на виробництво виробів. Наукова організація праці в 

умовах машинобудівного підприємства.  

2.1.2  Технологічне забезпечення якості виробів.  

2.1.2.1  Показники  якості  виробів  і  деталей.  Взаємозв'язок  показників  

точності деталей.  Показники  точності  складальної  одиниці  і  машини.  
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Надійність  і довговічність  деталі,  складальної  одиниці  і  машини.  Технічні  

умови,  норми точності,  стандарти.  Відхилення  характеристик  якості  виробів  

від  необхідних значень. Види погрішностей. Розрахунково-аналітичний і 

статистичний методи аналізу погрішностей.  Величина  і  поле  розсіювання.  

Криві  розподіли,  методика побудови гістограм і практичних кривих розподілу. 

Теоретичні криві і закони розподілу. Математичні характеристики кривих 

розподілу. Вплив дії домінуючих чинників на характеристики якості виробів. 

Композиційні криві  і  закони  розподілу  погрішностей. Розрахунок  виробничої  

похибки.  

Методика і завдання статистичного аналізу технологічних процесів. 

Використання статистичних методів для дослідження технологічних процесів.  

2.1.2.2 Основи базування деталей і заготовок. Теоретичні основи визначення 

положення  твердого тіла  в просторі.  Класифікація  баз.  Основи  вибору 

технологічних  і  вимірювальних  баз.  Принципи  вибору  баз  і  послідовності 

обробки заготовок. Роль і значення першої операції в технологічному процесі для 

подальшої оптимальної  структури  маршруту  обробки  заготівки. Класифікація  

деталей  для вибору технологічних  баз. Рекомендації  по  вибору  баз.  

Розрахунок  похибок базування при різних схемах установки заготовок.  

2.1.2.3 Формування якості деталей, що обробляються на металорізальних 

верстатах. Поняття  технологічної  системи  (ТС).  Етапи  досягнення  точності:  

установка заготовки,  налагодження технологічної  системи,  обробка  заготовки.  

Причини виникнення похибок по  параметрах  якості  оброблюваної заготовки, 

що витримуються, на кожному етапі:  

а) якість  матеріалу  оброблюваних  заготовок;  вплив  коливання  физико-

механических  властивостей  матеріалу  на  сили  різання  і  точність  обробки;  

величина  і коливання припусков на обробку;  

б) вібрації  і  їх  вплив  на  величину  похибок  обробки;  вимушені коливання 

і автоколивання;  

в) теплові  деформації  технологічної  системи.  Стаціонарний  і 

нестаціонарний  її  стан.  Вплив  теплоутворення  на  точність  обробки  на 

універсальних і налагоджених верстатах;  

г) похибки  обробки,  що викликаються  зносом  різального інструменту.  

Розрахунок лінійного зносу різних інструментів;  

д) залишкова  напруга  і  їх  вплив  на  якість  оброблюваних  деталей.  

Класифікація залишкової напруги. Методи боротьби із залишковою напругою;  

е) жорсткість  (податливість)  технологічної  системи.  Способи  вимірювання 

жорсткості. Вплив жорсткості технологічної системи на точність форми, розмірів 

і положення  оброблюваних  елементарних  поверхонь  заготовок. Вплив 

жорсткості технологічної системи на продуктивність обробки. Шляхи підвищення 

жорсткості технологічної системи;  

ж) похибки  установки  як  сума  похибок  базування,  закріплення  і 

положення. Принципи  розрахунку,  шляхи  зменшення  даних  похибок. 

Прогресивні методи налагодження і підналагодження верстатів на розмір:  

автоматичне  підналагодження  з  допомогою  персоналу;  адаптивні системи.  
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2.1.2.4  Якість  поверхні  і  технологічні  методи  підвищення  надійності 

деталей  машин.  Шорсткість  поверхні,  залишкова  напруга,  фізико-механічний 

стан  поверхневого  шару металу  і  його мікроструктура. Причини виникнення  

нерівностей  поверхні.  Вплив  способів  і  режимів  механічної обробки  різанням,  

складу  і  структури  оброблюваного  матеріалу,  геометрії ріжучого  інструменту  

на  шорсткість  поверхні.  Вплив технології  обробки  на  зміну  мікроструктури  

поверхневого  шару  металу.  

Механізм  утворення  залишкової  напруги  в  поверхневому  шарі.  Вплив 

шорсткості  і  залишкової  напруги  на  основні  експлуатаційні  властивості 

деталей  машин.  Технологічна  спадковість.  Призначення  способів  і  режимів 

механічної обробки що забезпечують необхідні експлуатаційні якості деталей 

машин.  Застосування  методів  поверхневої  пластичної  деформації  (ППД).  

Термічна  і  термохімічна  обробка  з метою  підвищення  зносостійкості 

поверхневих шарів. Металеві і неметалеві покриття.  

 

2.2  Основи проектування технологічних процесів виготовлення машин 

 

2.2.1  Методи проектування технологічних  процесів (ТП). Принципи та 

правила проектування ТП. Техніко-економічні принципи і завдання 

технологічного проектування. Методи технологічного проектування виробничих 

систем. Основні види технічних рішень.  Методика пошуку ефективних 

конструкторсько-технологічних рішень. Функціонально-вартісний аналіз 

технологічного процесу. 

2.2.2  Побудова  розрахунок  і  аналіз  технологічних  розмірних  ланцюгів.  

Методика побудови  технологічних  розмірних  ланцюгів.  Розрахунок  

номінальних  розмірів  ланок; розрахунок  похибок  і  допусків   замикаючої  і  

складових ланок;  розрахунок координат середин полів допусків. Методи 

досягнення точності замикаючої ланки.  

2.2.3  Основи розробки технологічного процесу складання машин. Загальне і 

вузлове складання. Основні технологічні переходи процесу складання. 

Організаційні форми складання.  Розрахунок  такту  випуску  і  встановлення  

типу  виробництва. Встановлення  послідовності  складання.  Розробка  

технологічної схеми складання. Технологія складання типових складальних 

одиниць:  

а) монтаж валів на опорах ковзання і кочення;  

б) складання зубчатих і черв'ячних передач;  

в) складання гвинтових передач і різьбових з'єднань;  

г)  складання ущільнень. складання.  

 Нормування складальних робіт. Визначення способів транспортування 

деталей і виробів. Розробка і оформлення технологічної документації.  

 

2.3 Інноваційні технології виготовлення деталей машин  

2.3.1  Основи  проектування  технологічного процесу виготовлення  деталі.  

Аналіз  початкової інформації для проектування процесу виготовлення деталі. 
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Розрахунок такту випуску і встановлення  типу  виробництва.  Аналіз конструкції  

деталі  на  технологічність.  

Розробка технічних вимог на заготовку і спосіб її отримання. Призначення і 

розрахунок припусков на механічну обробку. Розрахунок міжопераційних 

розмірів.  

2.3.2 Особливості  розробки  технологічних процесів  обробки  деталей  на  

верстатах  з ЧПК. Технологічні  можливості  устаткування  з ЧПК. Вибір  деталей  

для  обробки  на верстатах з ЧПК. Проектування технологічних операцій обробки 

деталей на верстатах з ЧПК. Специфіка обробки і побудови операцій на верстатах 

типу "оброблювальний центр". Порядок складення керуючих програм на верстати 

з ЧПК ручним та автоматизованим способом. Техніко-економічні показники 

обробки деталей на верстатах з програмним управлінням 

2.3.3  Технологія виготовлення базових деталей.   

2.3.3.1 Виготовлення  корпусних  деталей.  

 Принципи  побудови  техпроцессов виготовлення  корпусів.  Вибір  

технологічних  баз  і  типових  технологічних процесів виготовлення корпусних 

деталей. Способи обробки плоских поверхонь і їх  технологічні  можливості.  

Обробка  основних  отворів.  Способи  і технологічні  можливості  існуючих  

методів  формоутворення циліндрових, конічних і фасонних отворів. Особливості 

обробки корпусних деталей на верстатах з ЧПК. 

2.3.3.2 Технологія виготовлення валів. 

 Технологія виготовлення ступінчастих валів. Принципи  побудови  

технологічних процесів.  Вибір  технологічних  баз.  Способи  обробки зовнішніх  

циліндричних,  конічних і фасонних  поверхонь. Способи  обробки різьбових  

поверхонь.  Технологічне  оснащення  цих  операцій.  Особливості технології  

виготовлення  валів  на  верстатах  з  ЧПУ,  в умовах  великосерійного  і масового  

виробництв.  Контроль  ступінчастих  валів,  шпинделів,  колінчастих  валів, 

ходових  гвинтів  і  інших  валів:  методи  контролю  і  засобу  технологічного 

оснащення.  

2.3.3.3 Технологія виготовлення деталей зубчатих передач.  

Класифікація зубчатих коліс. Технологія виготовлення циліндрових і 

конічних зубчатих коліс. Вибір баз і  типових  маршрутів  технологічних  

процесів  виготовлення  зубчатих  коліс  при різних типах виробництва. Способи 

формоутворення зубів різних зубчатих коліс. Устаткування і технологічне 

оснащення методів обробки  зубчатих коліс. Контроль циліндрових, конічних і 

черв'ячних зубчатих коліс і черв'яків: методи контролю і засобу технологічного 

оснащення.  

2.3.3.4  Електрофізичні  і  електрохімічні  способи  обробки  деталей. 

Електроерозійна,  електрохімічна,  ультразвукова,  лазерна  обробки  виробів  в 

машинобудуванні.  Технологічні  можливості,  область  і  перспективи  

застосування цих методів.  
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2.4. Робочі процеси високих технологій у машинобудуванні 

 

2.4.1 Основні тенденції розвитку машинобудування. Концепції 

комп'ютеризованого інтегрованого виробництва. Системи управління 

виробництвом.  

2.4.2 Високі технології  (ВТ) та їх робочі процеси. Цільові робочі процеси 

виготовлення і збирання. Класифікація робочих процесів за ступенем досяжної 

точності та функціональних властивостей. Порядок розробки робочих процесів 

ВТ. 

2.4.3 Різання лезовим інструментом із надтвердих нітридів бору. Особливості 

стружкоутворення. Зносостійкість інструменту. Якість поверхні. Застосування 

інструмента з надтвердих нітридів бору. 

2.4.4 Різання багатолезовими інструментами з надтвердих матеріалів. 

Конструктивні рішення інструмента з надтвердих матеріалів  для чистового 

торцевого фрезерування плоских поверхонь. Геометричні фактори формування 

якісних показників плоских поверхонь. Перспективи розвитку процесів обробки 

багатолезовими інструментами із надтвердих матеріалів. 

2.4.5 Робочі процеси, які базуються на високошвидкісному різанні. Фізичні 

особливості високошвидкісного різання. Знос інструменту. Застосування МОТС 

та сухе високошвидкісне  різання. Екологічно орієнтовані процеси обробки 

матеріалів. Основні напрямки зниження негативного впливу МОТС на 

навколишнє середовище. «Сухе різання». Тангенціальне точіння. 

2.4.6 Діагностичні системи контролю прецизійних процесів обробки. 

Діагностичні системи технологічних процесів. Діагностика процесів лезової та 

абразивної обробки. Діагностичні системи контролю прецизійних процесів. 

2.4.7 Робочий процес вакуумно-плазмового синтезу багатошарових 

покриттів. Іонне розпилення. Іонно-термічне нанесення покриттів. Іонно-плазмові 

технології синтезу покриттів різальних інструментів. 

2.4.8 Інтегрований робочий процес прискореного формоутворення виробу 

або його прототипу. САD-моделювання. Практична реалізація інтегрованого 

способу прискореного формоутворення. 

2.4.9  Парадигма виробництва майбутнього. Перспективи технологій та 

технічного інтелекту. Роль «інтелектуальних» інструментів. Виявлення нових 

потенціалів зниження вартості. 
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