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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Вступний іспит для вступу на навчання для  здобуття освітнього 

ступеня доктора філософії на основі раніше здобутого освітнього ступеня 
магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (7 рівень Національної 
рамки кваліфікацій, далі – НРК7) передбачає перевірку здатності до 
опанування освітньої програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти на основі здобутих раніше компетентностей.  

Програма вступного іспиту для вступу на навчання для здобуття 
ступеня доктора філософії за спеціальністю 133 «Галузеве 
машинобудування», освітня програма «Галузеве машинобудування» на 
основі НРК7 розроблена предметною комісією на основі освітніх програм 
рівня вищої освіти магістра за спеціальністю 133 «Галузеве 
машинобудування» (освітньо-професійні програми «Автомобільні 
транспортні засоби», «Будівельні та дорожні машини і устаткування», 
«Експлуатація, випробування та сервіс машини»). 

Вступний іспит проводиться у письмовій формі. 
Білет вступного іспиту зі спеціальності містить чотири запитання за 

програмою вступного іспиту. 
Відповіді на запитання вступник наводить на бланках письмової 

відповіді. 
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1. НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ МАШИН 

Тема 1. Напрями розвитку технологій машинобудування. Критерії 
ефективності.  

Тема 2. Етапи розвитку технологій та найбільш перспективні у 
найближчі роки технології. Нанотехнології, наноматеріали, приклади 
використання. 

Тема 3. Промислові роботи. Їх типи та сфери використання. Структура 
сучасного виробництва. 

Тема 4. Аналіз динаміки механізмів з використанням середовищ 
MathCAD та MS Excel. 

Тема 5. Цифрові прототипи, їх розробка та використання.  
Тема 6. Програмно-апаратні засоби для створення 3D-моделей. 
Тема 7. Напрямки та стан розвитку технічного забезпечення САПР.  

Орієнтовні запитання для вступного іспиту 
1. Основні напрямки розвитку технологій в машинобудуванні та 

критерії оцінювання їх ефективності. 
2. Перспективні технології в машинобудуванні та можливі сфери їх 

використання. 
3. Основні риси сучасного машинобудівного підприємства. 
4. Напрямки вдосконалення та перспективи розвитку САПР. 
5. Передові системи проектування, що поширені у галузі. Суть 

технології цифрових прототипів, переваги та перспективи. 
6. Сучасний стан технічного забезпечення САПР. 

Література 
1. Будівельна механіка металевих конструкцій дорожньо-будівельних, 

підйомних і транспортних машин: підручник / Шевченко В.Д., Піскунов В.Г., 
Федоренко Ю.М. та ін. – К. : Вища школа, 2004. – 438 с.  

2. Методологічні основи наукових досліджень: підручник для стедкнів 
технічних спеціальностей / Н.І. Посвятенко, О.Є Тверитнокова, Е.К. Посвя-
тенко, Ю.Є. Демідова. – Харків : Факт, 2022. – 318 с. 

3. Методичні вказівки виконання індивідуальних завдань по курсу 
«Новітні технології в машинобудуванні» для студентів спеціальності 
133 «Галузеве машинобудування» / Укл. Є.В. Високович. – К.: НТУ, 2020. – 
8 с. 

4. Метод конечних елементов : учеб. пособие для вузов / Под ред. 
П.М. Варвака. – К. : Вища школа, 1981. – 170 с. 

5. Сукач М.К. Синтез землерийної і дорожньої техніки : підручник / 
М.К. Сукач, С.В. Горбатюк, Г.А. Марченко. – К. : Ліра, 2013. – 376 с. 

6. Learn how to use 123D Design електронний ресурс. URL : 
http://www.123dapp.com/howto/design. 

7. Inventor 2015 Tutorials електронний ресурс. URL : 
https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-
products/downloads/caas/downloads/content/inventor-2015-tutorials.html 

http://www.123dapp.com/howto/design
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9. Mobility and Transportation електронний ресурс. URL : 
https://www.fraunhofer.de/en/research/fields-of-research/mobility-
transportation.html. 

 
2. МАШИНИ ДЛЯ ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ 

Тема 1. Ґрунти як об’єкти дії машин для земляних робіт. 
Тема 2. Основи теорій робочих процесів машин для земляних робіт. 
Тема 3. Моделювання робочих процесів машин для земляних робіт. 
Тема 4. Землерийні машини. Основні положення теорії взаємодії 

робочого обладнання одноківшевих екскаваторів з ґрунтом, визначення 
головних робочих навантажень. 

Тема 5. Землерийні машини безперервної дії. Основні положення 
теорії взаємодії роторного та ланцюгового робочого обладнання екскаваторів 
з ґрунтом. Визначення головних робочих навантажень, шляхи їх зниження. 

Тема 6. Землерийно-транспортні машини. Особливості конструкцій та 
робочих процесів машин. Визначення характеристик взаємодії робочого 
обладнання з ґрунтами. 

Тема 7. Машини для ущільнення ґрунтів. Основні положення робочих 
процесів. 

Орієнтовні запитання для вступного іспиту 
1. Характеристика фізико-механічних властивостей ґрунтів як робочого 

середовища машин для земляних робіт. Класифікація ґрунтів за числом 
ударів щільноміра ДорНДІ. 

2. Розрахунок сил різання ґрунтів за методикою проф. Ю.О. Вєтрова. 
3. Основні положення теорії подібності та фізичного моделювання. 

Отримання критеріїв подібності. 
4. Визначення зусиль, що діють на робоче обладнання одноківшевих 

екскаваторів у процесі копання ґрунту. 
5. Розрахунок основних параметрів ланцюгових та роторних 

траншейних екскаваторів. 
6. Тяговий розрахунок та баланс потужності бульдозера. 
7. Ефективність застосування і основні напрямки розвитку машин для 

ущільнення ґрунтів. 
Література 

1. Машини для земляних робіт / [Л.А. Хмара, С.В. Кравець, М.П. Скоб-
люк та ін.]. – Дніпропетровськ – Рівне – Харків : Фавор, 2014. – 546 с. 

2. Мусійко В.Д. Екскаватори поздовжнього копання. – К. : Віпол,  
2008. – 232 с. 

3. Мусійко В.Д. Теорія та створення інноваційних землерийних машин 
безперервної дії : монографія. Видання друге, доповнене / В.Д. Мусійко, 
А.Б. Коваль. – Київ : «Видавництво Людмила», 2018. – 282 с 

4. Блохін В.С. Основні параметри технологічних машин. Машини для 
земляних робіт: У 2 ч. : навч. посіб. / В.С. Блохін, М.Г. Маліч. – К. : Вища 
шк., 2006. – Ч. 1. – 407 с.: іл.  
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5. Блохін В.С. Основні параметри технологічних машин. Машини для 

земляних робіт: У 2 ч. : навч. посіб. / В.С. Блохін, М.Г. Маліч. – К. : Вища 
шк., 2009. – Ч. 2. – 455 с.: іл.  

6. Югов А.М. Машини для земляних робіт (загальні відомості та 
технічні характеристики) : навч. довід. / А.М. Югов, В.О. Талалай, 
В.І. Москаленко; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. – Донецьк : Ноулідж, 
Донец. від-ня, 2012. – 119 c.  

7. Musiiko V, Gerlici J, Honchar M, Koval A, Korpach A, Čajkovič L, 
Pavelčík V, Kravchenko K. Leveling and Minimizing the Load of the Universal 
Earthmoving Machinery Actuators by Improving the Kinematics of Their 
Movement When Digging the Soil. Applied Sciences. 2022; 12(15):7462. 
https://doi.org/10.3390/app12157462 (Scopus) 

8. Musiiko, V.; Šťastniak, P.; Honchar, M.; Nikolaienko, V.; Lazaruk, J.; 
Korpach, A.; Suchánek, A. Optimization of the Motion  Algorithm and Reduction 
of the External Dynamic Load of the Machinery Actuator in Translational and 
Rotational Modes. Symmetry 2022, 14, 51. 
https://doi.org/10.3390/sym14010051.(Scopus) 

9. Juraj Gerlici, Volodymyr Musiiko, Andrii Koval, Volodymyr Nikolaenko, 
Jurii Lazaruk, Tomas Lack, Kateryna Kravchenko. Experimental analysis of the 
universal continuous digging machine working processes. Manufacturing 
Technology 2020, 20(4):429-435 DOI: 10.21062/mft.2020.066. 

 
 

3. ДОРОЖНІ МАШИНИ 
Тема 1. Машини та обладнання для будівництва удосконалених 

дорожніх покриттів полегшеного типу.  
Тема 2. Машини та комплекси для будівництва цементобетонних 

покриттів. 
Тема 3. Машини для будівництва асфальтобетонних покриттів. 
Тема 4. Машини для ущільнення дорожньо-будівельних матеріалів. 
Тема 5. Машини для ремонту дорожніх покриттів. 
Тема 6. Машини для літнього утримання доріг. 
Тема 7. Машини для зимового утримання доріг. 

Орієнтовні запитання для вступного іспиту 
1. Вплив ККД трансмісії тягача і ККД трансмісії від двигуна до 

робочого органа на величину крутного моменту, що виникає на валу ротора 
дорожньої фрези чи однопрохідної ґрунтозмішувальної машини в процесі 
роботи. 

2. Суть явища тіксотропії, що виникає в процесі ущільнення 
цементобетонних покриттів. Аналіз способів нарізання температурних швів у 
цементобетонному покритті. 

3. Вплив величини коефіцієнта використання машин у часі на 
продуктивність асфальтоукладальників. Сутність коефіцієнта. 
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4. Суть явища мікрозводів, що спостерігається в процесі ущільнення 

щебеневих і гравійних шарів дорожнього одягу. Водопроникність при 
ущільненні асфальтобетонної суміші котком на пневмошинах, вібраційним 
котком з гладкими вальцями і котком статичної дії, її характеристики. 

5. Вплив номінальної частоти обертання колінчастого вала двигуна і 
динамічного радіуса кочення ведучих коліс терморемонтера з повним 
комплектом робочих органів на силу тяги, що виникає на його ведучих 
колесах. 

6. Гідравлічний розрахунок поливально-мийної машини. 
7. Визначення технічної продуктивності плужних снігоочисників та 

фактори що на неї впливають. 
Література 

1. Дорожні машини. Машини для будівництва, ремонту та утримання 
автомобільних доріг : навч. посіб. Част. ІІ. / [Л.А. Хмара, О.С. Шипілов, 
В.Д. Мусійко та ін.] – Київ – Дніпропетровськ : НТУ, 2013. – 400 с. 

2. Ємельянов В.П. Будівельна техніка та дорожні машини / В.П. Єме-
льянов, Ю.В. Руковишніков. – Харків : ХНАДУ, 2011. – 336 с. 

3. Сукач М.К. Будівельні машини і обладнання : підручник. – К. : 
Видавництво Ліра-К, 2016. – 408 с. 

4. Машини і обладнання для будівництва, утримання і ремонту доріг : 
навч. посіб. / А.В. Фомін, О.О. Костенюк, О.А. Тетерятник, Г.І. Боковня ; 
Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2005. – 125 c.  

5. Вольтерс О.Ю. Машини і механізми міського господарства : 
навчальний посібник / О.Ю. Вольтерс, Л.Є. Пелевін, М.О. Пристайло. – К. : 
КНУБА, 2017. – 268 с. 

6. Автомобільні дороги : Будівництво, ремонт, машини і механізми 
для виконання робіт / Л.А. Хмара, О.С. Шипілов. В.Д. Мусійко, М.П. Кузь-
мінець. – К. – Дніпропетровськ : МП «Леся», 2011. – 416 с. 

7. Сукач М.К. Синтез землерийної і дорожньої техніки : підручник / 
М.К. Сукач, Є.В. Горбатюк, О.А. Марченко ; За ред. д.т.н., проф. М.К. Сука-
ча. – К. : Видавництво Ліра-К, 2013. – 376 с. 

8. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни 
«Дорожні машини»: Ч. І. Машини для влаштування основ і покрить. Для 
студентів денної і заочної форм навчання. Напрям 6.050503 «Машино-
будування», спеціальність «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, 
меліоративні машини і обладнання» (перелік 2006 р.). Спеціальність 
133 «Галузеве машинобудування» (перелік 2015 р.) / Укладачі: канд. техн. 
наук професор Білякович М.О., канд. техн. наук доцент Мороз В.В., 
асиситент Бережнюк В.І. – Київ, НТУ. – 2015 – 42 с. 
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4. ОСНОВИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ  АВТОМОБІЛІВ І 

ТРАКТОРІВ 
Тема 1. Основні поняття проектування. 
Тема 2. Класифікація САПР. 
Тема 3. Терміни та визначення. 
Тема 4. Математичне моделювання у САПР. 
Тема 5. Геометричне моделювання у САПР. 
Тема 6. Методичне та програмне забезпечення автоматизованих 

систем. 
Тема 7. Вимоги до робочого місця (АРМ) та технічного забезпечення 

САПР. 
Тема 8. Обчислювальні машини і системи. 
Тема 9. Рішення задач проектування металоконструкцій автомобілів і 

тракторів. 
Тема 10. Рішення задач проектування за допомогою графічного 

програмного забезпечення. 
Орієнтовані запитання для вступного іспиту 

1. Поняття проектування. Принципи системного підходу. Рівні та стадії 
(етапи) проектування. Способи проектування. Завдання автоматизації 
проектування та науково-технічний прогрес.  

2. Системи автоматизованого проектування (САПР) та принципи їх 
побудови. Основні компоненти САПР: методичне, лінгвістичне, 
математичне, програмне, технічне, інформаційне та організаційне 
забезпечення. 

3. Терміни та визначення: цільова функція, проектні параметри, простір 
проектування, умовна та безумовна оптимізація. Методи одномірної та 
багатомірної оптимізації.  

4. Вимоги до математичних моделей у САПР. Вихідні рівняння для 
формування моделей на макрорівні. Методи рішення систем лінійних 
алгебраїчних рівнянь. Методи рішення систем нелінійних алгебраїчних 
рівнянь. Методи аналізу. 

5. Типи геометричних моделей. Методи й алгоритми комп’ютерної 
графіки. Програми комп’ютерної графіки. Адаптивне моделювання в системі 
САПР.  

6. Типи CASE-систем. Програмне забезпечення CASE-систем. 
Машинобудівні САПР з системами MCAD (Mechanical CAD), системи ECAD 
(Electronic CAD) та EDA (Electronic Design Automation). 

7. Автоматизоване робоче місце (АРМ) як програмно-технічний 
комплекс інформаційної системи. Використання АРМ в САПР. Класифікація 
АРМ. Процесори ЕОМ. Пам’ять ЕОМ. Монітори. Периферійні пристрої. 
Шини комп’ютера. 

8. Типи обчислювальних машин і систем. Класифікація 
обчислювальних систем по співвідношенню потоків команд і даних.  
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9. Розрахунок металоконструкцій автомобілів і тракторів за методом 

кінцевих елементів (МКЕ). Матриця жорсткості конструкції. Принципи 
складання розрахункових схем робочих вузлів автомобіля і трактора. 

10. Графічне програмне забезпечення. Етапи розробки машинобудівних 
креслень. Блоки та атрибути, їх створення та використання. Параметричні 
креслення. 

Література 
1. Сиротинський О.А. Основи автоматизації проектування машин : 

навчальний посібник. – Рівне : УДУВГП, 2003. – 252 с. 
2. Ванін В.В. Комп’ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD / 

В.В. Ванін, В.В. Перевертун, Т.О. Надкернична. – К. : Каравела, 2005. – 
336 с. 

3. Грабченко А.І. Сучасні технології матеріалізації комп’ютерних 
моделей / А.І. Грабченко, В.Л. Доброскок. – Харків : НТУ «ХПІ», 2009. – 
86 с.  

4. Грабченко А.І. Теорія 3D моделювання : навч. посіб. / А.І. Грабчен-
ко, В.Л. Доброскок. – Харків : НТУ «ХПІ», 2009. – 230 с. 

5. Kishore T. Learn Autodesk Inventor 2018 Basics : 3D Modeling, 2D 
Graphics, and Assembly Design. Hyderabad : Apress, 2017. - 542 p.  

6. Павлій Н. В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Системи автоматизованого проектування в автотракторобудуванні. Розділ : 
Площинне проектування» / Упоряд. Н.В. Павлій, А.Р. Кісельов. - Харків : 
НТУ «ХПІ», 2017. – 60 с. 

 
5.  ГІБРИДНІ АВТОПОЇЗДИ 

 
Тема 1. Загальні відомості щодо виникнення та розвитку гібридних 

силових установок (ГСУ). 
Стан та перспективи розвитку автотранспортних засобів з ГСУ. 

Порівняння ГСУ з традиційними силовими установками. Переваги та 
недоліки ГСУ. Терміни та визначення. 

Тема 2. Схеми компонування ГСУ.  
Мікро-, середній та повний гібрид. Паралельна, послідовна та змішана 

схеми ГСУ. Основні особливості, порівняння властивостей. 
Тема 3. ГСУ вантажних транспортних засобів. 
Двигун внутрішнього згорання, акумуляторні батареї, перетворювачі 

напруги AC–DC, DC–DC, варіатори, інвертори напруги, суматори.  
Експлуатаційні особливості використання акумуляторних батарей. Розвиток 
електроприводів електромобілів. Експлуатаційні характеристики тягових 
систем. 

Тема 4. Методика вибору основних технічних характеристик авто-
поїзда з гібридною енергосиловою установкою.  

Вибір основних конструктивних параметрів тягового автомобіля. 
Розрахунок необхідної потужності для забезпечення потреб автопоїзда у русі 
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та живленні допоміжних пристроїв. Розрахунок основних показників тягово-
швидкісних та техніко-економічних показників автопоїздів з ГСУ.  

Тема 5. Методика проведення стендових та дорожніх випробувань 
тягово-швидкісних та техніко комбінованою енергосиловою установкою.-
економічних показників автопоїздів з  

Дослідження тягових характеристик електродвигуна при роботі на 
один з ведучих мостів. Дослідження гальмових властивостей оберненої 
електромашини при роботі в режимі генератора. Визначення максимально 
можливих зарядних і розрядних струмів в різних режимах руху та схемах 
з’єднання ГСУ. 

Тема 6. Основні принципи побудови гібридних автопоїздів.  
Аналіз схем побудови гібридних силових установок автопоїздів. 

Особливості конструкції гібридних автопоїздів. Електричні системи та 
комплекси гібридного автопоїзда. Перспективи застосування гібридних 
автопоїздів. 

Орієнтовані запитання для вступного іспиту 
1. Конструктивні особливості автопоїздів з ГСУ. Переваги та недоліки 

ГСУ. Терміни та визначення. 
2. Паралельна, послідовна та змішана схеми ГСУ. Перспективні схеми 

ГСУ для автопоїздів. 
3. Конструктивні особливості електромобілів. Розвиток електропри-

водів електромобілів. Експлуатаційні характеристики тягових систем 
електромобілів.  

4. Розрахунок основних показників тягово-швидкісних властивостей  
автопоїздів з ГСУ.  

5. Гальмівні властивості автопоїздів з ГСУ. Дослідження гальмівних 
властивостей оберненої електромашини при роботі в режимі генератора.  

6. Аналіз схем побудови гібридних силових установок автопоїздів. 
Електричні системи гібридного автопоїзда.  

7. Перспективи застосування гібридних автопоїздів. 
Література 

1. Сирота В.І. Автомобіль. Основи конструкції, теорія : навч. посіб. / 
В.І. Сирота, В.П. Сахно. – [2 вид.]. – К. : Аристей, 2011. – 310 с. 

2. Автомобілі. Теорія : навчальний посібник / [В.П. Сахно, В.І. Сирота, 
В.М. Поляков та ін.]. – Одеса : Військова академія, 2017. – 414 с.  

3. Автомобілі. Основи конструкції, теорія : навчальний посібник / 
[В.П. Сахно, В.І. Сирота, В.М. Поляков та ін.]. – Одеса : Військова академія, 
2016. – 356 с. 

4. Автомобілі. Тягово-швидкісні властивості та паливна економічність : 
навч. посіб. / [В.П. Сахно, Г.Б. Безбородова, М.М. Маяк та ін.]. – К. : КВІЦ, 
2004. – 174 с. 

5. Волков В.П. Теорія руху автомобіля : підручник / В.П. Волков, 
Г.Б. Вільський. – Суми : Університетська книга, 2010. – 320 с.  
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6. Сахно В.П. Перспективи використання в Україні дво- та триланкових 

автопоїздів для міжміських і міжнародних перевезень вантажів / В.П. Сахно, 
В.М. Поляков // Автошляховик України. Окремий випуск. Вісник ПНЦ ТАУ. 
– 2006. - Окремий випуск № 9. - С. 134-139. 

7. Гібридні автомобілі / О.В. Бажинов, О.П. Смирнов, С.А. Сєріков [та 
ін.]. – Харків : ХНАДУ, 2008. – 327 с. 

8. Гібридний автомобіль з мехатронним накопичувачем енергії : пат. 
49349 Україна : МКИ B60K 5/00 / О.В. Бажинов, О.П. Смирнов. Власник : 
Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. - N u 2009 11647 ; заявл. 16.11.2009 ; опубл. 
26.04.2010, Бюл. № 8. - 4 с.  
https://dspace2.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/1531 

 
 
 

https://dspace2.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/1531
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Голова ПриймальноУ комiсiУ, 

����· тора Нацiонального 
(�......��•.Я1).f�ртного уюверситету 
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Микола ДМИТРИЧЕНКО 

KPИTEPii 
оцiнювання пiдготовленостi вступникiв на вступному iспитi 

зi спецiальностi для вступу на навчання для здобуття освiтнього 

ступеня доктора фiлософii за спецiальнiстю 133 «Галузеве 

машинобудування» (освiтня програма «Галузеве машинобудування») 

Структура оцiнки вступного icnumy 

Оцiнка вступного iспиту ( за шкалою вiд О до 100 балiв) складаеться iз 
суми балiв, виставлених предметною комiсiею в результатi перевiрки 
письмовоУ роботи вступника, виконаноУ ним на вступному iспитi, за вiдповiдi 
вступника на кожне з 4 питань бiлета вступного iспиту. 

Порядок оцi11юва1111я пiдготовленостi вступникiв 

Оцiнка вступного iспиту визначаеться у такому порядку: 
1) виставляють бали за вiдповiдi на кожне питания бiлета вступного

iспиту виходячи iз наведених нижче критерiУв оцiнювання вiдповiдей; 
2) обчислюють оцiнку вступного iспиту за формулою:

4 

0= I Б. 

. 1 l l= 

де Б i - кiлькiсть балiв за вiдповiдь на i-e питания. 

Kpumepii" оцi11юва1111я вiдповiдей на пита1111я 

Вiдповiдь на кожне питания вступного iспиту, якi передбачають 
надання вступником розгорнутоУ письмовоУ теоретичноУ вiдповiдi, може бути 
оцiнена балами вiд О до 25. 

Вiдповiдь на питания оцiнюють таким чином: 
вiд 19 до 25 балiв ставлять вступнику, який надав повну, у лопчно 

правильюи послiдовностi вiдповiдь, яка свiдчить про всебiчнi, 
систематизованi та глибокi знання з поставленого питания в обсязi программ 
. .. . . . . .. . . . 

ршня вищо1 освпи мапстра з вщповщно1 спец1альносп; демонструе здатюсть 
вступника вiльно оперувати здобутими знаниями: диференцiювати та 
iнтегрувати Ух, вiдтворювати та аналiзувати отриману iнформацiю, робити 
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