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ВСТУП 

 На навчання до Криворізького національного університету за третім 

(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти на здобуття ступеня доктор філосо-

фії за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» зараховуються випус-

кники навчальних закладів, які здобули ступінь «магістр» за всіма спеціаль-

ностями незалежно від джерел фінансування та форми навчання на конкурс-

ній основі у разі подання заяви про вступ у терміни, які встановлені прийма-

льною комісією. Метою співбесіди є комплексна перевірка знань вступників, 

які вони отримали в результаті вивчення навчальних дисциплін, передбаче-

них освітньопрофесійною програмою та навчальними планами ступеня «ма-

гістр». Вступник повинен продемонструвати професійно-орієнтовані уміння 

та знання щодо узагальненого об’єкта майбутньої сфери професійної діяль-

ності і здатність вирішувати типові фахові завдання. До участі у співбесіді 

допускаються вступники, які дотрималися усіх норм і правил, передбачених 

чинним законодавством, згідно з Правилами прийому до Криворізького на-

ціонального університету. Програма співбесіди на здобуття ступеня «доктор 

філософії» базується на системі підготовки «магістра». 

   

 

1.  ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА СПІВБЕСІДУ 

 

До програми питань співбесіди включені наступні дисципліни: 

1. «Основи наукових досліджень». 

2. «Дослідження життєвого циклу гірничих машин». 

3. «Виробничі системи на транспорті». 

4. «Сучасні транспортні технології». 

5. «Інноваційні технології в машинобудуванні». 

6. «Комп’ютерні технології в машинобудуванні». 

7. «Надійність теплоенергетичних систем». 

8. «Спеціальні питання тепломасообміну». 



2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ 

 

Співбесіда проводиться в усній формі в затверджені терміни. Кожен з 

вступників отримує питання згідно з програмою співбесіди. Під час співбесі-

ди забороняється користуватися мобільними телефонами, іншими допоміж-

ними засобами та будь-якими літературними джерелами.  

Форма проведення співбесіди спрямована на створення сприятливих 

умов для об’єктивного оцінювання знань вступників.  

Порядок проведення співбесіди регламентується Правилами прийому 

до Криворізького національного університету у 2022 році та Положення про 

організацію прийому на навчання до Криворізького національного універси-

тету за ступенем «доктор філософії». 

Результат рівня знань під час співбесіди оцінюється як «зараховано» 

або «не зараховано». 

 

3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН,  

ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА СПІВБЕСІДУ 

 

3.1 «Основи наукових досліджень» 

3.1.1 Основні поняття, категорії і принципи наукових  досліджень 

Понятійний апарат науки, рівні та форми наукового пізнання . Види 

класифікацій наук. 

3.1.2 Методологія та методи наукового дослідження  

Методологія наукового дослідження. Системний підхід як напря-

мок методології наукового пізнання. Методи наукового дослідження. 

Загально філософські методи. Загальнонаукові методи дослідження. 

Методи емпіричного дослідження. Методи теоретичного дослідження. 

Загально-логічні методи. Історичний та логічний методи наукового пі-

знання. Методика наукового дослідження. 



3.1.3 Організація та етапи виконання наукових досліджень  

Підготовка та виконання наукових досліджень . Структура та етапи 

виконання наукового дослідження. 

3.1.4 Магістерська робота як результат наукового  дослідження 

Загальна характеристика магістерської роботи . Визначення основ-

них складових магістерської роботи. Наукова новизна. Практичне зна-

чення одержаних результатів. Апробація результатів роботи. Висновки 

та рекомендації. Керування часом при виконанні досліджень за темою 

магістерської роботи. 

3.1.5 Підготовка наукових публікацій за темою магістерської  роботи 

Найбільш поширені види наукових видань для публікації результа-

тів наукових досліджень. УДК – універсальна десяткова класифікація. 

Вивчення першоджерел як форма наукової роботи. Методи добору фак-

тичних матеріалів і огляду. Робота над статтями та доповідями. Вимоги 

до усного викладу, презентації. Поняття академічної доброчесності. 

Основні види порушень академічної доброчесності . 

 

3.2 «Дослідження життєвого циклу гірничих машин» 

3.2.1 Проектування та вимоги до механізованих комплексів 

гірничого виробництва 

3.2.2 Основні етапи створення гірничої техніки і види проектних робіт 

3.2.3 Продуктивність комплексів і агрегатів.  

Економічні основи конструювання 

3.2.4 Комплексна механізація процесів підземної розробки рудних  

родовищ. Загальні принципи технології і техніки  

при підземному видобутку залізних руд 

3.2.5 Технічне обслуговування гірничих машин 

3.2.6 Залежність параметрів технічного стану і працездатності  

гірничих машин від умов експлуатації і конструктивних, виробничо-

технологічних та експлуатаційних факторів 

3.2.7 Діагностика гірничих машин і змащування гірничих машин 



3.2.8 Демонтаж гірничих машин 

 

3.3 «Виробничі системи на транспорті» 

3.3.1 Основи виробничих процесів обслуговування автомобілів 

Об’єкт обслуговування. Технологія обслуговування. Дільниця (зона) 

технічного обслуговування (ТО) та поточного ремонту (ПР). Дільниця ре-

монту паливної апаратури. 

3.3.2 Організаційні структури управління виробництвом технічного  

обслуговування і поточного ремонту автотранспортних засобів 

Структура управління при організації виробництва методом комплекс-

них бригад. Структура управління при організації виробництва методом 

спеціалізованих бригад. Структура і управління технічною службою в умовах 

функціонування системи ЦУВ. 

3.3.3 Організація виробництва технічного обслуговування  

і поточного ремонту автотранспортних засобів в АТП. 

 

3.4 «Сучасні транспортні технології» 

3.4.1 Фізичні компоненти системи управління у режимі реального часу 

3.4.2 Принцип роботи системи управління БТЗ 

3.4.3 Електромобілі. Вступ 

3.4.4 Будова електромобілю 

3.4.5 Класифікація електромобілів 

3.4.6 Джерела енергії для електромобілів 

3.4.7 Типи двигунів для електромобілів 

3.4.8 Зарядні пристрої електромобілів 

 

3.5 «Інноваційні технології в машинобудуванні» 

3.5.1 Машина як об'єкт експлуатації та обслуговування 

Класифікація промислового обладнання. Види руйнувань деталей  об-

ладнання. Помилки проектування. Технологічні порушення. Експлуатаційні 

порушення. Вплив  шорсткості і залишкових напружень на основні експлуа-



таційні властивості деталей  машин. Технологічні методи підвищення  

надійності деталей машин. 

3.5.2 Основні положення і методи проектування  

інноваційних технологічних процесів 

 Законодавчі аспекти розробки інноваційних технологічних процесів. 

Види та форми організації інноваційних технологічних процесів. Загальні 

правила розробки інноваційних технологічних процесів. Робочий техноло-

гічний процес. Перспективний технологічний процес. Методи  та принципи 

проектування інноваційних технологічних процесів різних типів виробни-

цтва. Технологічні особливості виготовлення великогабаритних деталей. 

Проектування групової технології. Модульні технології. 

3.5.3 Техніко-економічні принципи  

і завдання технологічного проектування 

Технологічне проектування. Технічний принцип. Економічний прин-

цип. Організаційний принцип. Принципова блок-схема. Питання надійності. 

Методи оптимізації: порівняльний аналіз, поелементний аналіз, морфологіч-

ний аналіз, АВС-аналіз, функціонально-вартісний аналіз.  

Технологічні методи підвищення продуктивності праці і зниження со-

бівартості виробу. 

3.5.4 Основні види технологічних рішень 

Технологічне рішення. Види аналітичних рішень. Проектні технологіч-

ні рішення. Прогностичні технологічні рішення. 

3.5.5 Оптимізація технологічних процесів 

 Мета, місце і зміст задачі оптимізації технологічних процесів. Оптимі-

зація процесів механічної обробки з урахуванням дій  технологічного наслі-

дування. 

3.5.6 Основні напрямки подальшого розвитку  

технологій машинобудування 

Зниження металоємності і підвищення коефіцієнта використання мате- 



ріалу виробів. Композиційні матеріали. Сучасні інструментальні матеріали. 

Перспективні методи отримання заготовок. Порошкова металургія. 

Інтенсифікація процесів різання матеріалів. Напрямки інтенсифікації 

процесів різання. 

3.5.7 Високі технології у машинобудуванні 

Робочі процеси високих технологій (ВТ). Цільові робочі процеси виго-

товлення і складання. Класифікація робочих процесів за ступенями досяжної 

точності та функціональних властивостей. Приблизний порядок розробки ро-

бочих процесів ВТ. 

3.5.8 Екологічно орієнтовані процеси обробки матеріалів 

Нові мастильно-охолоджувальні технічні засоби (МОТС). Основні на-

прямки зниження негативного впливу МОТС на навколишнє середовище. За-

стосування засобів ефективного знешкодження МОТС. Мінімізація подачі 

МОТС у зону різання. Використання покриттів  у процесах «сухого різання». 

 

3.6 «Комп’ютерні технології в машинобудуванні» 

3.6.1 Принципи створення і класифікація САПР.  

Види забезпечення САПР 

Основні види автоматизованого проектування. Принципи побудови си-

стеми САПР і її підсистем. Основні характеристики САПР. Класифікація си-

стем автоматизованого проектування. 

3.6.2 Принципи роботи, інтерфейс користувача, інструменти CAD-

системи автоматизованого моделювання PowerShape DELCAM.  

Створення ескізів і креслень 

Інтерфейс користувача, панелі інструментів. Типи документів. Поняття 

ескізу. Інструменти роботи із ескізом, принци його побудови. Типи прив’я-

зок. 

3.6.3 Створення твердотільних моделей.  

Побудова тіл складної конфігурації у системі PowerShape DELCAM 

Основні принципи твердотільного моделювання, призначення системи,  



структура і головні принципи побудови в автоматизованій системі проекту-

вання PowerShape DELCAM. Панелі інструментів та інструменти для 3D-по-

будов. 

3.6.4 Створення поверхневих моделей. Побудова поверхонь складної 

конфігурації у системі PowerShape DELCAM 

Поняття поверхні. Інструменти роботи із поверхнями, принципи їх по-

будови. Інструменти для роботи із поверхнями PowerShape DELCAM. 

3.6.5 Обробка великих масивів даних: сортування, фільтрація.  

Виконання довгих інженерних розрахунків емпіричними формулами  

у табличному процесорі 

Вступ та інформація про види табличних процесорів. Інтерфейс MS Of-

fice Excel. Коректне і зручне створення масивів даних. Особливості сортуван-

ня в MS Office Excel. Спеціальні можливості MS Office Excel для фільтрації 

даних. Математичні функції в MS Office Excel. Особливості їх застосування. 

3.6.6 Обчислення похибок та статистична обробка даних  

інженерних досліджень. Графічне представлення результатів  

інженерних досліджень у табличному процесорі 

Види похибок і способи їх обчислення у табличному процесорі. Стати-

стичні функції у MS Office Excel. Особливості їх застосування. Види діаграм 

у MS Office Excel. Алгоритми їх побудови. 

3.6.7 Обробка інформації у базі даних 

Вступ та інформація про види програмного забезпечення для створення 

баз даних. Коректне заповнення бази даних, сортування даних, перегляд еле-

ментів бази, створення зв’язків між таблицями. Створення запитів. 

3.6.8 Вступ в алгоритмізацію. Початки програмування мовою Паскаль 

Середовище програмування Lazarus, його інтерфейс. Види вбудованих 

компонентів вікна, їх застосування. Основна структура програми. Основи 

синтаксису мови програмування Паскаль. Типи даних. Спосіб виведення ін-

формації на екран. Види чисельних типів даних. Математичні операнди. Вве-

дення даних користувачем. Програмування інженерних розрахунків мовою 



Паскаль. 

3.6.9 Умовні оператори на мові Паскаль 

Умовний оператор if, синтаксис, приклад застосування. Оператор варі-

анту case, його синтаксис, особливість застосування. 

3.6.10 Оператори циклу на мові Паскаль 

Оператор циклу з передумовою while…do. Оператор циклу з післяумо-

вою repeat…until. Оператор циклу for…do. Їх синтаксис, особливості засто-

сування. 

3.6.11 Принципи роботи, інтерфейс користувача, інструменти САПР 

SolidWorks. Робота з ескізами. Взаємозв’язки. Інструменти панелі. Ескіз 

Поняття САПР SolidWorks. Інтерфейс користувача, панелі інструмен-

тів, параметри і налаштування документу. Типи документів, шаблони доку-

ментів, типи основних написів, редагування основного напису. Поняття ескі-

зу. Основи роботи із ескізом, принци його побудови. Використання лінійного 

і кругового масиву, дзеркального відображення. 

3.6.12 Основи створення твердотільних моделей.  

Побудова тіл складної конфігурації у системі SolidWorks 

Панелі інструментів для 3D-побудов. Параметри операцій Витягнута 

бобишка, Повернута бобишка, Витягнутий виріз. Тривимірні примітиви та 

способи їх побудови. Панелі інструментів Довідкова геометрія, Криві. Пара-

метри операцій панелі інструментів для 3D-побудов: Фаска, Скруглення, От-

вір під кріплення, Оболонка, Ребро, Купол. 

3.6.13 Автоматична генерація креслень: видів, перетинів, перерізів.  

Вивчення операцій із масивами для прискорення побудов креслень  

у системі SolidWorks 

Шлях створення креслення, інструменти креслення. Робота з видами. 

Примітки на кресленні. Функції Лінійного масиву, Кругового масиву, Дзер-

кального відображення для твердотільного моделювання. 

 

 

 



3.6.14 Параметричні можливості CAD-системи SolidWorks.  

Їх зручність і переваги їх використання 

Поняття конфігурації. Розглянуто функцію Рівняння.  

 

3.6.15 Створення складних твердотільних моделей і моделей із листового 

металу. Прискорення побудови тіл складної конфігурації у системі 

SolidWorks за рахунок розширення використовуваних функцій 

Поняття 3D-ескізу. Параметри операцій По траєкторії, По перетинам. 

Функції для побудови моделей із листового металу. 

3.6.16 Основи створення складання у системі SolidWorks 

Поняття складання. Створення складання. Види спряження, створення і 

редагування деталей і контексті складання. Складальні креслення. 

3.6.17 Вступ до SolidWorks Simulation. Основи розрахунків.  

Види матеріалів. Поняття і види сітки. Поняття граничних умов.  

Вивчення кріплень, видів навантаження 

Поняття CAE-систем, метод кінцевих елементів. Поняття і види матері-

алів у SolidWorks, їх параметри, створення і редагування. Поняття і види сі-

ток, задання типів сіток, розмірів комірок, елементи управління сіткою. По-

няття та види кріплення і з’єднання. Поняття навантаження, їх види. 

3.6.18 Статичне і частотне дослідження SolidWorks Simulation 

Особливості налаштувань статичного і частотного досліджень у 

SolidWorks Simulation. Поняття власних частот коливання, спосіб їх визна-

чення. Інтерпретація отриманих даних у розрахунку. 

3.6.19 Особливості випробовувань на ударне навантаження.  

Розрахунок на втомлюваність SolidWorks Simulation 

Граничні умови, параметри та результати ударного навантаження. По-

няття втомленості металу, кривої втомленості. 

3.6.20 Оптимізація геометрії у SolidWorks Simulation 

Особливості налаштувань дослідження Проектування у SolidWorks 

Simulation. Особливості моделювання деталі, види датчиків дослідження. 



3.6.21 Розрахунки на втрату стійкості SolidWorks Simulation 

Поняття втрати стійкості, особливості налаштувань розрахунку.  

3.6.22 Знайомство із особливостями розрахунку складань  

у SolidWorks Simulation 

Контакти, види з’єднань. Критерії міцності. 

 

3.7 «Надійність теплоенергетичних систем» 

Зв'язок надійності з якістю виробів. Чинники, що обмежують довговіч-

ність. Поняття про систему, елемент, об'єкт. Види технічних об'єктів. Непра-

цездатний та несправний стани. Класифікація відмов. Комплексна власти-

вість надійності. Поняття про потік відмов. Характер змінення надійності 

об'єктів, що експлуатуються. Терміни і визначення теорії ймовірності. По-

няття про підсумок і добуток подій. Теорема підсумку ймовірностей. Теоре-

ма добутку ймовірностей. Формула повної ймовірності. Розподіл дискретних 

випадкових величин. Розподіл безперервних випадкових величин. Прості по-

казники надійності. Комплексні показників надійності. Зв'язок показників 

надійності з функціями розподілу. Експоненціальний закон розподілу. Нор-

мальний закон розподілу. Збирання початкової інформації про надійність. 

Утворення варіаційного і інтервального рядів. Чисельна оцінка інтервального 

ряду. Навантажувальне і тимчасове резервування. Структурне резервування. 

Комплексний розрахунок надійності складних систем. Вибір резерву на елек-

тричній станції. Резервування теплопостачання. Вплив умов праці на надій-

ність. Економічний вибір довговічності виробів. Конструкторські, технологі-

чні і експлуатаційні причини відмов.  

 

3.8 «Спеціальні питання тепломасообміну» 

3.8.1 Особливості процесів в контактних апаратах й методів розрахунку 

Основи розрахунку процесів в контактних апаратах. Диференційні рів-

няння переносу маси та енергії. Крайові умови. Аналогія процесів тепло- і 



масообміну. Розподіл потенціалів переносу. Система основних рівнянь теп-

ло- і масообміну. Подібність процесів. Методи розрахунків. 

 

3.8.2 Диференційні рівняння інтенсивності тепло- і масообміну 

 Рушійні сили процесів. Фізична модель тепло- і масообміну. Рівняння 

інтенсивності теплообміну. Рівняння інтенсивності тепломасобміну. 

Рівняння відносної інтенсивності тепло- і масобміну. Гідродинамічний опір 

тепломасобміних апаратів. Гідродинамічна стійкість газорідинної системи у 

контактних апаратах 

 

4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СПІВБЕСІДИ 

4.1 «Основи наукових досліджень» 

1. Методологія та організація наукових досліджень: навчальний посібник / Б. 

І. Мокін, О. Б. Мокін. – 2-е вид., змін. та доп. – Вінниця: ВНТУ, 2015. – 317 

с. 

2. Основи наукових досліджень: навчальний посібник / Марцин В.С., Міцен-

ко Н.Г., Даниленко О.А. та ін. / Львів: Ромус-Поліграф, 2002. - 128 c. 

3. Чмиленко, Ф.О. Посібник до вивчення дисципліни «Методологія та органі-

зація наукових досліджень» / Ф.О. Чмиленко, Л.П. Жук. – Донецьк.: 

РВВДНУ, 2014. – 48 с. 

4. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень : підручник / М. Т. Білуха – 

Київ: АБУ, 2002. – 480 с. 

5. Рузавин Г. И. Методология научного исследования: Учеб. пособие для ву-

зов / Г. И. Рузавин – М.: Высшая школа, 1999. – 317 с. 

6. Наринян А. Р. Основы научных исследований. Учеб. пособие для вузов / А. 

Р. Наринян. – Киев: Вища школа, 2002. – 112 с. 

7. Фрумкин Р. А. Основы научных исследований : Учеб. пособие для вузов. / 

Р. А. Фрумкин. – Алчевск: АБУ 2001. – 201 с. 

8. Сиденко В. М. Основы научных исследований / В. М. Сиденко. – Харків: 



 Вища школа, 2002. – 200 с. 

 

4.2 «Дослідження життєвого циклу гірничих машин» 

1. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3-х т. - М.: 

Машиностроение, 2006. - T. I - 928 с.; Т. 2. - 559 с.; Т. З. - 557 с. 

2. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин: 

Учебное пособие для студентов технических специальностей. - 8-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Изд. Центр «Академия», 2004. - 496 с. 

3. Иванов М.Н. Детали машин: Учебник для студентов втузов / Под ред. В.А. 

Финогенова. - М.: Высшая школа, 2000. - 383 с. 

4. Рудь Ю.С. Основи конструювання машин: Підручник для студентів 

інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Кривий 

Ріг: Видавництво «Мінерал», 2006. - 462 с. 

5. Деталі машин. Розрахунок та конструювання : підручник / Г. В. Архан-

гельський, М. С. Воробйов, В. С. Гапонов, О. І. Дубинець, О. І. Пилипенко, 

А. В. Гайдамака, С. Л. Панов, А. С. Столбовий. – Київ: Талком, 2014. – 684 с.  

6. Павлище В. Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин: 

підручник / В. Т. Павлище. – Львів: Афіша, 2003. – 560 с.  

7. Иванов М. Н. Детали машин: учебник для машиностроительных специаль-

ностей вузов / М. Н. Иванов, В. А. Финогенов. – 11-е изд., перераб. – М. : 

Высш. шк., 2007. – 408 с.  

8. Детали машин: учебник для вузов / Л. А. Андриенко, Б. А. Байков, И. К. 

Ганулич и др.; под ред. О. А. Ряховского, 2-е изд. – М. : Изд-во МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 2004. – 520 с.  

9. Детали машин и основы конструирования. Основы теории и расчёта: учеб-

ник / П. Н. Учаев, С. Г. Емельянов, С. П. Учаева, Е. В. Павлов; под общ. ред. 

проф. П. Н. Учаева. – Старый Оскол: ТНТ, 2015. – 344 с. 

10. Гайдамака А. В. Деталі машин: Текст лекцій для студентів машинобудів-

них спеціальностей / А. В. Гайдамака. – Харків: НТУ «ХПІ», 2002. – 128 с. 

11. Курмаз Л. В. Основи конструювання деталей машин : навч. посібник / Л.  



В. Курмаз. – Харків: Видавництво «Підручник НТУ ХПІ», 2010. – 532 с. 

 

4.3 «Виробничі системи на транспорті» 

1. Біліченко В.В., Варчук В.В., Вдовиченко О.В. Менеджмент технічних 

служб на автотранспортних підприємствах. Навчальний посібник. - Вінниця: 

ВНТУ, 2006. – 117 с.  

2.  Канарчук  В.Є., Курніков  І.П. Виробничі системи на транспорті: Підруч-

ник. – К.: Вища школа, 1997. – 359 с.  

3.  Конспект  лекцій  з  навчальної  дисципліни  «Технічна  експлуатація авто-

мобілів» для студентів  спеціальності 274 «Автомобільний  транспорт» / 

Р.М.Марчук. – Рівне: НУВГП, 2017. – 140 с.  

4. Мандрик Є. Шляхи вдосконалення організації проведення технічного об-

слуговування автомобілів середнього класу вантажопідйомності в умовах ав-

тотранспортного підприємств / Є. Мандрик, А. Корєхов // Збірник наукових 

праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. : 

Військові  та  технічні  науки.  -  2016.  -  №  2.  -  С.  228-238.  -  Режим досту-

пу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_vtn_2016_2_19.  

5. Методика розробки та типові норми часу на технічне обслуговування 

автомобілів  /  І.М.  Демчак,  Ю.Д.  Усик,  В.В.  Сушко та ін.  –  К.:  НДІ 

«Украгропромпродуктивність», 2011. – 192 с.   

6.  Методичні  вказівки  до  виконання  практичних  робіт  з  дисципліни 

«Технічна  експлуатація  автомобілів»  для  студентів  денної та заочної  

форм навчання за напрямом 6.070106 «Автомобільний транспорт». 

Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя. – 30 с.   

7.  Планування діяльності транспортного комплексу. Методичні рекомендації  

до виконання  практичних  занять  для  студентів  денної форми навчання  

напряму  підготовки  0701  Транспортні  технології / Скрипниченко Ю.І., Го-

рошко Н.О. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2012. – 53 с.  

8.  Ремонт  автомобілів: Навчальний  посібник/  Упор.  В.Я.  Чабанний.  – Кі-

ровоград: Кіровоградська районна друкарня, 2007. - 720 с.  



9. Технологічне  проектування  автотранспортних  підприємств: Навчальний 

посібник / За ред. С.І.Андрусенка. – К.: Каравела, 2009. – 368 с.  

10. Технологічне  проектування  підприємств  автосервісу:  Навчальний 

посібник / За ред. І.П.Курнікова. – К.: Іван Федоров, 2003. – 262 с.  

 

4.4 «Сучасні транспортні технології» 

1. Comparative analysis of battery electric, hydrogen fuel cell and hybrid vehicles 

in a future sustainable road transport system/https://www.researchgate. net/ 

ca-

ton/222517464_Comparative_analysis_of_battery_electric_hydrogen_fuel_cell_an

d_hybrid_vehicles_in_a_future_sustainable_road_transport_system 

2. Alternative Fuels Data Center: How Do Fuel Cell Electric Vehicles Work Using 

Hydrogen?/ afdc.energy.gov 

3. Benefits and challenges of FCEV/ Sohmansohman.com 

4. Comparing Electric Vehicles: Hybrid vs. BEV vs. PHEV vs. FCEV - Union of 

Concerned/ Scientistsblog.ucsusa.org 

5. (PDF) Batteries and fuel cells for emerging electric vehicle markets/ 

www.researchgate.net 

6. Bartl, M., 2015. The Future of Autonomous Driving - Introducing the Foresight 

Matrix to Support Strategic Planning. [Online] Available at: 

www.makingofinnovation.com 

7. Le Vine, S., Zolfaghari, A. & Polak, J., 2015. Autonomous cars; The tension be-

tween occupant experience and intersection capacity. Transportation Research Part 

C, Band 52, pp. 1-14 

8. Cyber-Physical Systems for Clean Transportation, 2021. [Online] Available at: 

https://www.khadi.kharkov.ua/erasmus/ka-2/rozvitok-praktichno-orijentovanoji-

studentskoji-osviti-v-oblasti-modeljuvannja-kiber-fizichnikh-sistem-cybphys/e-

book/ 

9. Becker, F., & Axhausen, K. W. (2017). Literature review on surveys investigat-

ing the acceptance of automated vehicles. Transportation, 44, 1293–1306. 

https://afdc.energy.gov/vehicles/how-do-fuel-cell-electric-cars-work
https://afdc.energy.gov/vehicles/how-do-fuel-cell-electric-cars-work
https://sohman.com/benefits-and-challenges-of-fcev/
https://blog.ucsusa.org/josh-goldman/comparing-electric-vehicles-hybrid-vs-bev-vs-phev-vs-fcev-411
https://blog.ucsusa.org/josh-goldman/comparing-electric-vehicles-hybrid-vs-bev-vs-phev-vs-fcev-411
https://www.researchgate.net/publication/324499723_Batteries_and_fuel_cells_for_emerging_electric_vehicle_markets
http://www.researchgate.net/
http://www.makingofinnovation.com/
https://www.khadi.kharkov.ua/erasmus/ka-2/rozvitok-praktichno-orijentovanoji-studentskoji-osviti-v-oblasti-modeljuvannja-kiber-fizichnikh-sistem-cybphys/e-book/
https://www.khadi.kharkov.ua/erasmus/ka-2/rozvitok-praktichno-orijentovanoji-studentskoji-osviti-v-oblasti-modeljuvannja-kiber-fizichnikh-sistem-cybphys/e-book/
https://www.khadi.kharkov.ua/erasmus/ka-2/rozvitok-praktichno-orijentovanoji-studentskoji-osviti-v-oblasti-modeljuvannja-kiber-fizichnikh-sistem-cybphys/e-book/


10. Chen, Y., Gonder, J., Young, S., & Wood, E. (2017). Quantifying autonomous  

vehicles national fuel consumption impacts. Transportation Research Part A. 

doi.org/10.1016/j.tra.2017.10.012 

 

4.5 «Інноваційні технології в машинобудуванні» 

1. А.І. Грабченко, М.В. Верезуб, Ю.М. Внуков, П.П. Мельничук, Г.М. Вигов-

ський. Робочі процеси високих технологій у машинобудуванні / Під ред. Гра-

бченко А.І. - Житомир: ЖДТУ, 2004. - 451с. 

2. Шкурупій В. Г. Системи технологій: навчальний посібник. Ч. 1 / В.Г. Шку-

рупій, Ф.В. Новіков, Ю.В. Шкурупій. – Харків: ХНЕУ, 2008. – 288 с. 

3. Шкурупій В.Г. Системи технологій: навчальний посібник. Ч. 2 / В.Г. Шку-

рупій, Ф.В. Новіков, Ю.В. Шкурупій. – Харків: ХНЕУ, 2008. – 480 с. 

4. Залога В.О. Сучасні інструментальні матеріали у машинобудуванні. - Су-

ми: СумДУ, 2013. 

5. Кіяновський М.В., Цивінда Н.І. Електрофізичні та електрохімічні методи 

обробки поверхонь деталей у машинобудуванні: [навчальний посібник]. – 

Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2011. - 412с. 

6. Кузнєцов Ю.М. Верстати з ЧПУ та верстатні комплекси. Частина 2. - К., 

Тернопіль: ТОВ «ЗМОК», ПП «Гнозіс», 2001. - 298 с. 

7. Божидарнік В.В., Григорьєва Н.С., Шабайкович В.А. Технологія виготов-

лення деталей виробів. Навч. посібник. Луцьк: Настир’я, 2006. – 592 с. 

8. N. Tsyvinda, Y. Chepel, E. Berezshnaya, A. Pikilnyak Mathematic modeling of 

detail’s restoration combined process [Електронний ресурс] / Metallurgical and 

Mining Industry. – 2015. – №10. – P. 198-201. 

9. Якімов О.В. Технологія машино- та приладобудування. Навч. посібник. - 

Луцьк: Видавництво ЛДТУ, 2005. - 712 с. 

10. Крутовий Ж.А. Оптимізація технологічних процесів.Ч1: Навч.посібник.-

Харків: ХДУХТ,2014. – 300 с. 



11. Кіяновський М.В., Цивінда Н.І., Пікільняк А.В., Третяк В.В. Вибір моде-

лей для адаптивного керування надійністю промислового обладнання «за 

станом» / Авіаційно-космічна техніка і технологія. Науково-технічний жур- 

нал. Харків: «ХАІ», 2020, Випуск № 7(167). - С. 137-146. 

 

4.6 «Комп’ютерні технології в машинобудуванні» 

1. Наумчук О.М. Основи систем автоматизованого проектування: Інтеракти-

вний комплекс навчально-методичного забезпечення. – Рівне: НУВГП, 2008. 

– 136 с. 

2. Просторове моделювання у системі DELCAM PowerShape. Методичні вка-

зівки до виконання розрахунково-графічної роботи з обов’язкової дисципліни 

«САПР верстатів та інструментів» для здобувачів за спеціальністю 133 «Га-

лузеве машинобудування» денної форми навчання / Укл.: Кологойда А.В., 

Сіра Н.М. - Чернігів: ЧНТУ, 2019. – 137 c. 

3. Саєнко С. Ю. Основи САПР / С. Ю. Саєнко, І. В. Нечипоренко. – Харків: 

ХДУХТ, 2017. ‒ 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 с. 

4. Руководство для учащихся по изучению программного обеспечения 

SolidWorks. -- Серия Engineering Design and Technology: США. 2011 – 150 с. 

5. Алямовский А. А., Собачкин А. А. и др. SolidWorks. Компьютерное моде-

лирование в инженерной практике. - СПб.: БХВ-Петербург, 2012. - 800 с. 

6. PowerShape 8080 Учебный курс. – Delcam plc, 2017. – 241 с. 

7. Головин Е. Трехмерное моделирование в Delcam PowerSHAPE / Е. Голо-

вин, Д. Головин. – Новосибирск: Новосибирский государственный техничес-

кий университет, 2014. – 27 с. 

8. Шелофаст В.В. Основы проектирования машин. - М.: АПМ, 2010. 

9. Норенков И.П. Автоматизированное проектирование. – М.: 2011. 

10. Шпур Г. и др. Автоматизированное проектирование в машиностроении: 

конспект лекций – М.: Машиностроение, 2012. 

 

4.7 «Надійність теплоенергетичних систем» 



1. В.Є. Канарчук, С.К. Полянський. Надійність машин. - Киів: Либідь, 2003. 

2. Г.В. Ноздренко и др. Надёжность ТЭС: Учебное пособие. – Новосибирск: 

Издательство НГГУ, 1999. - 63 с. 

3. Трегубов В.А. Надійність теплоенергетичних систем. – Кривий Ріг: КТУ, 

2009. – 122 с. 

4. Методичний посібник з вирішення задач по курсу «Надійність теплотехні-

чних систем» / Трегубов В.А. - Кривий Ріг: КНУ, 2015. – 16 с. 

5. Методичний посібник по самостійній роботі студентів по курсу «Надій-

ність теплотехнічних систем» / Трегубов В.А. - Кривий Ріг: КНУ, 2015. – 5 с. 

6. В.И. Трубицын. Надежность электростанций. – М.: 1997. – 204 с. 

7. Ю.М. Бродов. Ремонт паровых турбин. Учебноепособие. – Екатеринбург: 

2002. 

8. Катушин В.Г. Надежность энергетических систем. - М.: Высшая школа, 

1984. 

 

4.8 «Спеціальні питання тепломасообміну» 

1. Константінов С. М. Тепломасообмін: Підручник. - К.: ВПІ ВПК &amp;quot; 

Політехніка&amp;quot;: Інрес, 2005. - 304 с. 

2. Погорєлов А.І. Тепломасообмін (основи теорії та розрахунку): Навчальний 

посібник для вузів. - Львів: &amp;quot;Новий Світ-2000&amp;quot;, 2006. - 

144 с. 

3. Исаченко В.П. Теплопередача. – М.: Энергоатомиздат, 1981. – 417 с. 

4. Чепурний, М. М. Тепломасообмін в прикладах і задачах : навчальний посі-

бник / М. М. Чепурний, Н. В. Резидент. - Вінниця: ВНТУ, 2011. - 128 с. 

5. Андреев Е.И. Расчет тепло- и массобмена в контактных аппаратах. – Л.: 

Энергоатомиздат, 1985. – 192 с. 

6. Приходько М. А. Термодинаміка та теплопередача: навч. посіб. / М.А. 

Приходько, Герасимчук, Г. Г. Герасимов. - Рівне: НУВГП, 2008. - 250 с. 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/1847 

7. Лабой В.Й. Тепломасообмін. - Львів: Тріада Плюс, 1998. - 260 с. 



8. Луцик Р. В.Тепломасообмін. - К.: КНУТД, 2004. - 126 с. 

9. Авчухов В.В., Паюсте В.Я. Задачник по процессам тепломассообмена. М.: 

Энергоатомиздат, 1986. – 142 с. 


