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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Вступний іспит зі спеціальності для вступу на навчання для здобуття 

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 зі спеціальності для вступу на навчання для 
здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 131 «Прикладна 
механіка» (освітньо-наукова програма «Інженерія поверхні деталей засобів 
транспорту») на основі НРК7 розроблена предметною комісією на основі 
освітньої програми рівня вищої освіти магістра за спеціальністю 131 
«Прикладна механіка» (освітньо-професійна програма «Відновлення та 
підвищення зносостійкості деталей і конструкцій») у Національному 
транспортному університеті.  

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

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

відповіді. 
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1. ФІЗИЧНІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ 

 
1. Мікроскопічний аналіз та електронна мікроскопія. 

Мікроскопічний аналіз (металографія). Кількісна металографія. 
Високотемпературна металографія. Електронна мікроскопія. 

2. Спектральний аналіз. Сутність спектрального аналізу. Кількісний 
спектральний аналіз. Основні типи спектральних приладів. Методи фіксації 
спектральних ліній. 

3. Рентгеноструктурний аналіз полікристалів. Елементи структурної 
кристалографії. Індекси кристалографічних площин і напрямків (індекси 
Міллєра). Міжплощинні відстані кристалографічних ґраток. 

4. Природа рентгенівських променів та їх основні властивості.  
Енергія рентгенівських променів. Інтенсивність рентгенівських променів. 
Типи рентгенівських спектрів. Розсіювання та інтерференція рентгенівських 
променів. 

5. Прикладні методи рентгеноструктурного аналізу 
полікристалічних матеріалів. Визначення індексів площин за 
рентгенограмами. Якісний та кількісний фазовий аналіз. 
Рентгеноструктурний аналіз загартованої та відпущеної сталі. Визначення 
розмірів кристалів. Визначення внутрішніх напружень. Рентгеноструктурний 
аналіз текстур. Рентгеноструктурний аналіз процесів відпускання і 
рекристалізації. 

6. Ділатометричний метод. Методи визначення густини металів та 
сплавів. Термічне розширення і об’ємні зміни при фазових перетвореннях. 
Прилади для визначення теплового розширювання металів і сплавів. 

7. Методи механічних випробовувань металів і сплавів. Основні 
групи методів випробовування. Конструкційна міцність. Механічні 
властивості. Статичні випробовування на розтягування. Обладнання для 
випробовування на розтягування. Техніка проведення випробовувань.  

8. Залежність видів деформації та руйнування конструкційних 
сталей від реальних умов навантаження. Кількісна оцінка запасу міцності. 
Показники надійності. Критерії надійності. Варіанти напруженого стану 
матеріалів.  

 
Орієнтовні запитання для вступного іспиту 

 

1. Ділатометричний аналіз. 
2. Статистичні випробовування механічних властивостей. 
3. Природа і інтерференція рентгенівських променів. 
4. Електронна мікроскопія. 
5. Високотемпературна металургія. Установки ІМАШ–5, ІМАШ–11. 
6. Дослідження мікротвердості покриттів. 
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7. Визначення вмісту вуглецю в сталях. 
8. Динамічні випробовування на згин. 
9. Хроматична аберація.  
10. Кількісна металографія. 
11. Спектральний аналіз. 
12. Рентгеноструктурний аналіз. 
13. Сферична аберація. 
14. Визначення твердості поверхневого шару, отриманого дискретним 

електроіскровим легуванням. 
15. Оптична мікроскопія. Мікроскоп МИМ–7.  
16. Визначення густини металів. 
17. Мікроструктурні дослідження поверхневих шарів за допомогою 

методу косих шліфів.  
18. Астигматична аберація. 
19. Дослідження мікроструктури поверхневого шару за допомогою 

лабораторної установки кафедри ВРМ з вебкамерою.  
20. Випробовування при циклічних навантаженнях.  
21. Електроіскрове легування: суть процесу. 
22. Обладнання для випробовувань на стиснення. 
23. Схеми випробовувань на зрізання.  
24. Обладнання для випробовувань на згинання. 
25. Метод Брінелля. Метод Роквелла. Метод Вікерса. 
26. Непрямі методи визначення твердості. 
27. Випробовування на сплющування. 
28. Технологічна проба на роздачу. 
29. Технологічна проба на бортування. 
 

Список рекомендованої літератури 
 

1. Фізичні методи вивчення властивостей матеріалів / Посвятенко Е.К., 
Будяк Р.В., Мельник О.В., Нікітін В.Г. – К. : НТУ, 2019. – 184 с.  

2. Холявко В.В.Фізичні властивості та методи дослідження матеріалів : 
навчальний посібник для студентів галузі знань 13 – Механічна інженерія 
спеціальності 132 – Матеріалознавство денної та заочної форм навчання / 
Холявко В.В., Владимирський І.А., Жабинська О.О. – К. : Центр учбової 
літератури, 2016. – 156 с. – ISBN 978-617-673-517-5.  

3. Матеріалознавство : підручник / Дяченко С.С., Дощечкіна І.В., 
Мовлян А.О., Плєшаков Е.І. – Харків : ХНАДУ, 2007. – 440 с. 

4. Інженерія поверхні : підручник / Ющенко К.А., Борисов Ю.С., Кузне-
цов В.Д., Корж В.М. – К. : Наук. думка, 2007. – 559 с. 

5. Найденко В.І. Фізика та методи дослідження сировини та матеріалів : 
навчальний посібник / К. : КНТУ, 2004. – 509 с. 
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6. Методи дослідження фізико-механічних властивостей матеріалів / 
Веселовська Н.Р., Посвятенко Е.К., Солона О.В., Будятк Р.В. – Вінниця : 
ВНТУ, 2018. – 150 с.  

 
 

2. ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ 
ЗНОСОСТІЙКИХ ПОВЕРХОНЬ ІЗ ЗАДАНИМИ ТРИБОТЕХНІЧНИМИ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
 

1. Покриття. Поняття та визначення. Газотермічні покриття. 
Вакуумно-конденсаційні покриття. Газофазні покриття. Композиційні 
електролітичні покриття. 

2. Матеріали для нанесення покриття. Дроти. Порошки. Пруткові 
матеріали та гнучкі шнури. Матеріали для аморфного покриття. 

3. Технологічні процеси підготовки поверхонь. Технологічні процеси 
підготовки поверхонь для створення зносостійких покриттів. 

4. Газотермічні процеси нанесення покриття. Теоретичні відомості. 
Детонаційне напилення. Електродугове напилення. Плазмове напилення. 
Газодинамічне напилення. 

5. Вакуумно-конденсаційні процеси нанесення покриття. Вакуумно-
конденсаційне напилення термічним випаровуванням. Іонно-плазмове 
вакуумно-конденсаційне напилення покриття термічною сублімацією. 
Вакуумно-конденсаційне нанесення покриття іонним розпиленням. 

6. Технологічне устаткування для нанесення покриття. Обладнання 
для газотермічних процесів нанесення покриття. Обладнання для вакуумно-
конденсаційних процесів нанесення покриття. 

7. Хімічне осадження з газової фази. Плазмові методи. Вакуумне 
напилення. Термічне напилення. Термічне окислення.  

8. Композиційні електролітичні покриття. Електролітичні покриття 
металами та сплавами. Гальванотехніка: загальні принципи. Електрохімічне 
покриття окремими металами. Контроль якості електролітичних покриттів.  

 
Орієнтовні запитання для вступного іспиту 

 

1. Розкрити технологію детонаційного напилення поверхонь деталей. 
2. Дати класифікацію обладнанню для вакуумно-конденсаційних 

процесів нанесення покриття. 
3. Розкрити технологію нанесення газотермічних покриттів. 
4. Охарактеризувати обладнання для газодинамічного нанесення 

покриття. 
5. Розкрити технологію плазмового напилення поверхонь деталей. 
6. Розкрити сутність технології іонно-плазмового вакуумно-

конденсаційного напилення покриття термічною сублімацією матеріалу. 
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7. Розкрити сутність технології хімічного осадження матеріалу з газової 
(парової) фази. 

8. Дати характеристику обладнанню для газополуменевого напилення.  
9. Дати характеристику газофазним покриттям. 
10. Дати характеристику прутковим матеріалам та гнучким шнурам. 
11. Розкрити технологію газополуменевого напилення поверхонь 

деталей. 
12. Охарактеризувати обладнання для нанесення детонаційного 

покриття. 
13. Види порошків. Охарактеризувати призначення кожного виду 

порошку до тієї чи іншої технології. 
14. Розкрити технологію вакуумно-конденсаційного нанесення покриття 

іонним розпиленням. 
15. Дати характеристику способу відновлення деталей шляхом 

високочастотного напилення. 
16. Охарактеризувати обладнання для нанесення покриття у 

динамічному вакуумі. 
17. Розкрити технологію створення вакуумно-конденсаційних покриттів 
18. Розкрити технологію газодинамічного напилення.  
19. Дати характеристику обладнанню для плазмового напилення. 
20. Види дротів. Охарактеризувати призначення кожного виду дроту до 

тієї чи іншої технології. 
21. Розкрити технологію вакуумно-конденсаційного напилення 

поверхонь деталей термічним випаровуванням. 
22. Розкрити технологію електродугового напилення поверхонь деталей. 
23. Дати характеристику обладнанню для електродугового напилення 

поверхонь деталей. 
24. Дати характеристику композиційним електролітичним покриттям. 
25. Дати характеристику установкам для вакуумно-конденсаційного 

нанесення покриття поверхонь деталей. 
26. Дати характеристику обладнання для детонаційного напилення. 
27. Охарактеризувати обладнання для газотермічних процесів нанесення 

покриття. 
28. Розкрити хімічний склад основних матеріалів для аморфного 

покриття. 
 

Список рекомендованої літератури 
 

1. Сідашенко О.І. Ремонт машин і обладнання : підручник / О.І. Сіда-
шенко, О.А. Науменко, Т.С. Скобло. – К. : Агроосвіта, 2014. – 665 с. 

2. Кальченко В.І. Відновлення деталей автомобілів : навчальний 
посібник / В.І. Кальченко, В.В. Кальченко, В.І. Венжега. – Чернігів : ЧНТУ, 
2013. – 192 с.  
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3. Хітров І.О. Ремонт машин і обладнання : навчальний посібник / 
І.О. Хітров, В.С. Гавриш. – Рівне : НУВГП, 2012. – 184 с.  

4. Будник А.Ф. Фізика та механіка трибодизайну матеріалів : навчальний 
посібник / А.Ф. Будник, В.Б. Юскаєв. – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. – 203 с. 
– ISBN 978-966-657-191-8.  

5. Дмитриченко М.Ф. Триботехніка та основи надійності машин : 
навчальний посібник / М.Ф. Дмитриченко, Р.Г. Мнацаканов, О.О. Мікосян-
чик. – Київ : Інформавтодор, 2006. – 216 с.  
 
 
3. ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ 

МАШИН 
 
1. Технологія та обладнання для відновлення деталей машин 

слюсарно-механічними способами (ремонтних розмірів; постановка 
додаткової деталі).  

2. Технологія та обладнання для відновлення деталей машин 
способами пластичного деформування (1. Роздавання: а) об’ємне шариком; 
б) об’ємне оправкою; в) гідротермічне. 2. Обтискання: а) термопластичне.  
3. Осаджування. 4. Накатування. 5. Витягування: а) волочіння. 6. Вдавлю-
вання: а) механічне; б) електромеханічне; в) електромеханічне з введенням 
додаткового металу. 7. Правлення: а) механічне: тиском; чеканкою (накле-
пом); б) термічне; в) термомеханічне). 

3. Технологія та обладнання для відновлення деталей машин 
наплавленням (ручне; під шаром флюсу; в середовищі захисних газів; у 
середовищі водяної пари; індукційне; вібродугове; газове; автоматичне 
попередньо нагрітим присаджувальним електродом; електродної стрічки; 
порошковими дротами). 

4. Технологія та обладнання для відновлення деталей машин 
зварюванням (газове зварювання; електричне зварювання; зварювання 
тертям; контактне зварювання, в тому числі контактне приварювання сфер; 
плазмове зварювання; зварювання в середовищі захисних газів). 

5. Технологія та обладнання для відновлення деталей машин 
способами газотермічного напилення (детонаційне; газополуменеве; 
електродугове; високочастотне; плазмове). 

6. Технологія та обладнання для відновлення деталей машин 
гальванічними способами (залізнення; хромування; нікелювання; 
електролітичного натирання). 

7. Технологія та обладнання для відновлення деталей машин 
хімічними способами.  

8. Технологія та обладнання для відновлення деталей машин 
полімерними матеріалами (склейка; нарощування зношених поверхонь; 
закладення). 
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9. Технологія та обладнання для відновлення деталей машин 
електроерозійним способом. 

10. Технологія та обладнання для відновлення деталей машин 
способами спікання (порошковою металургією). 

 
Орієнтовні запитання для вступного іспиту 

 

1. Розробити план операцій технологічного процесу та підібрати 
обладнання для відновлення деталей машин способом електричного 
зварювання. 

2. Розробити план операцій технологічного процесу та підібрати 
обладнання для відновлення деталей машин способом газового зварювання. 

3. Розробити план операцій технологічного процесу та підібрати 
обладнання для відновлення деталей машин способом контактного 
зварювання. 

4. Розробити план операцій технологічного процесу та підібрати 
обладнання для відновлення деталей машин способом зварювання в 
середовищі захисних газів. 

5. Розробити план операцій технологічного процесу та підібрати 
обладнання для відновлення деталей машин способом плазмового 
зварювання. 

6. Розробити план операцій технологічного процесу та підібрати 
обладнання для відновлення деталей машин способом зварювання тертям. 

7. Розробити план операцій технологічного процесу та підібрати 
обладнання для відновлення деталей машин способом міднення. 

8. Розробити план операцій технологічного процесу та підібрати 
обладнання для відновлення деталей машин способом електролітичного 
натирання. 

9. Розробити план операцій технологічного процесу та підібрати 
обладнання для відновлення деталей машин способом склеювання 
полімерними матеріалами. 

10. Розробити план операцій технологічного процесу та підібрати 
обладнання для відновлення деталей машин способом нарощування 
зношених поверхонь полімерними матеріалами. 

11. Розробити план операцій технологічного процесу та підібрати 
обладнання для відновлення деталей машин способом обтискання. 

12. Розробити план операцій технологічного процесу та підібрати 
обладнання для відновлення деталей машин способом електроерозійного 
нарощування. 

13. Розробити план операцій технологічного процесу та підібрати 
обладнання для відновлення деталей машин способом термопластичного 
обтиску. 
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14. Розробити план операцій технологічного процесу та підібрати 
обладнання для відновлення деталей машин способом гідротермічної роздачі. 

15. Розробити план операцій технологічного процесу та підібрати 
обладнання для відновлення деталей машин способом спікання порошкового 
матеріалу. 

16. Розробити план операцій технологічного процесу та підібрати 
обладнання для відновлення деталей машин детонаційним напиленням. 

17. Розробити план операцій технологічного процесу та підібрати 
обладнання для відновлення деталей машин механічним правленням. 

18. Розробити план операцій технологічного процесу та підібрати 
обладнання для відновлення деталей машин електромеханічним вдавленням. 

19. Розробити план операцій технологічного процесу та підібрати 
обладнання для відновлення деталей машин плазмовим напиленням. 

20. Розробити план операцій технологічного процесу та підібрати 
обладнання для відновлення деталей машин високочастотним напиленням. 

21. Розробити план операцій технологічного процесу та підібрати 
обладнання для відновлення деталей машин електродуговим напиленням. 

22. Розробити план операцій технологічного процесу та підібрати 
обладнання для відновлення деталей машин газополуменевим напиленням. 

23. Розробити план операцій технологічного процесу та підібрати 
обладнання для відновлення деталей машин детонаційним напиленням. 

24. Розробити план операцій технологічного процесу та підібрати 
обладнання для відновлення деталей машин способом залізнення 
(осталювання). 

25. Розробити план операцій технологічного процесу та підібрати 
обладнання для відновлення деталей машин способом хромування. 

26. Розробити план операцій технологічного процесу та підібрати 
обладнання для відновлення деталей машин способом нікелювання. 
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