
ПРОГРАМА
вступного іспиту зі спеціальності

133 «Галузеве машинобудування»
для здобувачів вищої освіти

третього (освітньо-наукового) рівня

Вступ

Метою вступного іспиту є комплексна перевірка знань вступників, які вони
отримали в результаті вивчення циклу дисциплін, передбачених
освітньо-професійною програмою та навчальними планами у відповідності з
ступенем магістра чи спеціаліста. Вступні тестування охоплюють дисципліни
професійної підготовки магістра чи спеціаліста відповідно до освітньо-наукової
програми напряму підготовки за спеціальністю 133 – галузеве
машинобудування. Вступник повинен продемонструвати фундаментальні і
професійно-орієнтовані уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці і
здатність вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідного
рівня.

Під час підготовки до тестування необхідно звернути увагу на те, що
абітурієнт повинен:

знати: характеристики та особливості матеріалів, що використовуються у
машинобудуванні; випробування матеріалів, методи зміцнення матеріалів;
пластмаси, допоміжні і змащувальні матеріали; основи експлуатації машин;
основні теоретичні підходи до розрахунку деталей машин; основи технології
машинобудування; диференціальні та інтегральні рівняння для розв’язання
конкретних задач, які виникають при створюванні та експлуатації механізмів та
машин різного призначення; загальні положення охорони праці та екологічної
безпеки.

вміти: застосовувати сучасні методи статичного, кінематичного та
динамічного аналізу і синтезу механізмів і машин; проектувати елементи
машини і обладнання відповідної галузі машинобудування; використовувати на
основі фізичних, хімічних і механічних властивостей матеріали, що
використовуються в галузевому машинобудуванні; застосовувати основи
технології конструкційних матеріалів; проводити розрахунок окремих деталей
машин і вузлів; володіти вмінням застосовувати основні положення механіки,
механіки твердого деформівного тіла, прикладної теорії механічних коливань та
використовувати аналітичні і чисельні методи досліджень для розв’язання
практичних інженерних задач; застосувати диференціальне та інтегральне
числення для розв’язання конкретних задач, які виникають при створюванні та
експлуатації механізмів та машин різного призначення.

Організація вступного тестування здійснюється відповідно до Правил
прийому до аспірантури Національного університету «Львівська політехніка» у
2021 році та Положення про приймальну комісію НУЛП.



ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Розділ 1.  Загальні питання механіки
Основні гіпотези опору матеріалів. Розрахункова і перевірочна задачі опору

матеріалів. Напруження в поперечних і похилих перетинах прямого бруса.
Деформації при розтягу-стиску. Закон Гука. Модуль Юнга. Коефіцієнт
Пуансона. Жорсткість при розтягу-стиску. Поняття епюр нормальних зусиль.
Механічні властивості матеріалів при розтягу-стиску. Потенціальна енергія
деформації. Розрахунки на жорсткість. Визначення переміщень. Статично
невизначені системи. Види напруженого стану. Статичні моменти площі.
Моменти інерції. Паралельний перенос і поворот осей. Головні осі інерції.
Головні моменти інерції. Радіуси інерції. Напруження і деформації при зсуві.
Напруження та деформації. Зовнішні сили, опорні реакції. Стандартизація
деталей машин і її значення. Нормалізація. Уніфікація виробів. Основні критерії
роботоздатності і розрахунку деталей обладнання. Етапи проектування машин і
обладнання. Основні види передач, що застосовуються в галузевому
машинобудуванні. Механічні передачі, їх види та особливості розрахунку.
Редуктори (зубчасті, черв’ячні, комбіновані). Ланцюгові передачі. Вали і осі.
Опори валів (підшипники). Опори тертя ковзання (конструкція, матеріали
елементів). Підшипники тертя кочення.

Розділ 2. Розрахунок і проектування машин й обладнання
Машинний технологічний процес. Продуктивність машин-автоматів.

Основні положення теорії, циклові та синхронні діаграми роботи
технологічних машин. Принципи побудови багатопозиційних машин-автоматів і
автоматичних ліній. Автомати і лінії послідовно-паралельної дії. Роторні
машини. Особливості конструкції та типи їх приводів, основи розрахунку.
Конвеєрні машини безперервної дії, основи розрахунку. Кулачкові механізми.
Закони руху робочого органу технологічної машини і відповідність профілю
кулачка. Основи розрахунку кулачкових механізмів. Храпові механізми,
особливості конструкції та розрахунку. Мальтійський механізм, основи
розрахунку і особливості конструювання. Кулачково-роликові механізми.
Основи розрахунку і конструювання. Приводи технологічних машин. Основи
розрахунку потужності приводу технологічних машин. Системи приводу з
текучим середовищем. Основні фізико-технологічні характеристики
середовища. Перетворювачі енергії текучого середовища. Поршневі і плунжерні
приводи, собливості конструкції й розрахунку. Позиційні й цифрові
пневмоприводи. Мембранні й сильфонні пневмоприводи. Поворотні
пневмоприводи. Розрахунок пневмоприводів і їх елементів.. Аналіз
підготовленості виробу до автоматизованого виробництва. Завантаження
виробів у технологічну машину Пристрої неперервного і групового



завантаження. Магазинні завантажувальні пристрої. Бункерні завантажувальні
пристрої з поштучною та порційною видачою заготовок. Обладнання для
групового завантаження.Особливості конструкції та розрахунку. Захоплювальні
пристрої технологічних машин, їх конструкції та основи розрахунку.
Транспортні системи. Лотки, транспортери, конвеєри. Особливості конструкції
та розрахунок основних параметрів. Системи керування технологічним
обладнанням. Системи числового програмного керування.

Розділ 3. Основи моделювання та експериментальних досліджень
Моделювання як метод наукового дослідження. Види моделювання.

Основні принципи імітаційного моделювання. Основи числових методів.
Елементи теорії похибок. Базові операції над матрицями і векторами.
Використання методів розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь для
наукових досліджень в галузі. Особливості методів Гауса. Числові методи
розв’язування нелінійних рівнянь. Числові методи уточнення коренів. Основні
поняття та класифікація чисельних методів розв’язання диференціальних
рівнянь. Одноточкові методи розв'язання задачі Коші. Особливості
моделювання технологічної системи. Показники ефективності функціонування
технологічної системи. Елементи теорії стійкості систем. Методи
експериментально-статистичного моделювання технологічних систем та
процесів. Класифікація експериментів. Загальні вимоги до проведення
експерименту. Моделювання одновимірних процесів. Основні аспекти
моделювання багатовимірних процесів. Планування експерименту. Метод
математичного планування експерименту. Дробовий факторний експеримент.
Оптимізація технологічних систем. Основні принципи побудови моделей
систем управління. Аналітичні методи оптимізації. Метод варіаційного
числення. Метод максимуму. Математичне програмування. Області
застосування методів оптимізації. Лінійне програмування. Поняття задачі
лінійного програмування та різні форми її задання. Геометрична інтерпретація
задачі лінійного програмування. Основні властивості розв’язків задачі лінійного
програмування. Методи розв'язування задач лінійного програмування,
графічний метод симплексний метод. Теорія двоїстості у лінійному
програмуванні. Основна та двоїста задачі як пара взаємоспряжених задач
лінійного програмування. Основні теореми двоїстості. Поняття про метод
штучного базису. Транспортна задача лінійного програмування, математичний
запис, умова існування розв’язку транспортної задачі. Опорний розв’язок
транспортної задачі. Методи розв’язування та аналізу транспортної задачі.
Методи побудови початкового опорного плану. Перехід від одного опорного
розв’язку до іншого. Метод потенціалів розв’язування транспортної задачі.
Розв’язування задач з неправильним балансом. Задачі нелінійного та
динамічного програмування. Математична постановка задачі та методи
розв’язку задачі нелінійного програмування. Сутність теорії динамічного
програмування.
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