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ВСТУП 

Програма включає основні питання по базовим дисциплінам. Розкриття цих питань вима-
гає також міцних знань по фундаментальним дисциплінам. 

Фахівці повинні знати: устрій і принцип роботи галузевого обладнання, принципи їх 
конструювання; методики конструктивних, енергетичних і міцністних розрахунків з викорис-
танням ЕОМ; правила технічної експлуатації обладнання; економічні показники цеху та підп-
риємства. 

Фахівці повинні вміти: вибрати тип обладнання для заданих технологічних умов виро-
бництва; виконати конструктивні, енергетичні і міцністні розрахунки обладнання; забезпечити 
надійну, безпечну та економічно обґрунтовану експлуатацію обладнання. 

В якості об'єктів для перевірки знань при вступі для отримання освітнього ступеня «ма-
гістр» обрано типове обладнання перероблювальних технологічних комплексів та обладнання 
гірничого комплексу. З огляду на багатопрофільність підготовки фахівців для відповідальних 
галузей промисловості, пропонуються питання для двох спеціалізацій підготовки: «Техніка 
переробки сировинних матеріалів» та «Мехатронне обладнання гірничих виробництв». 

Відповідно до найменування обладнання необхідні знання щодо конструкції, принципу 
дії, основних розрахунків продуктивності, потужності, міцності, напрямів підвищення надій-
ності, захисту від корозії, особливостей експлуатації, монтажу, змащення, економічних показ-
ників, екологічної безпеки і охорони праці. 

Розділ 1. Основи проектування машин і апаратів 

1. Вимоги до машин та апаратів, елементів конструкцій. [1-3,5,8] 
2. Призначення, характеристика та основні розрахункові параметри машин та апаратів.  

[1-3,5,8] 
3. Основні завдання та стадії проектування. [1-3,5,8] 
4. Фактори що впливають на конструктивну компоновку машин та апаратів. Принципи роз-

ділення на складальні одиниці. [1-3,5,8] 
5. Розрахунок і проектування базових механізмів машин. [1-4] 
6. Розрахунок і проектування цільових механізмів машин. [1-4] 
7. Розрахунок конструктивних параметрів деталей завантажувальних i розвантажувальних 

пристроїв. [1-9] 
8. Розрахунок елементів конструкцій апаратів: обичайок, днищ, кришок, укріплення отворів 

в стінках апарату, фланцевих з’єднань, опор. [5-9] 
9. Обертові елементи конструкцій машин та апаратів. [4-9] 
10. Засоби ущільнення та забезпечення герметичності з’єднань елементів конструкцій. [4-9] 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин. К., Вища школа, 1993, 556 с. 
2. Киркач Н. Ф., Баласанян Р. А. Расчет и конструирование деталей машин: Учеб. пособ. для техн. 

вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. Харьков.: 1988.-140с.  
3. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин. М., Высшая школа, 1985, - 

416с. 
4. Анурьев В.Н. Справочник конструктора-машиностроителя. В 3-х томах. М., Машиностроение, 

1979-1982., Т.1-728с., Т.2-559с., Т.3-557с. 
5. Тимонин А.С. Основы конструирования и расчета химико-технологического и природоохранного 

оборудования : справочник : [в 3 т.] / А. С. Тимонин, В. Б. Моисеев, К. Р. Таранцева ; под общ. 
ред. А. С. Тимонина ; Пенз. гос. технол. ун-т. - 4-е изд., перераб., доп. и испр. - Калуга : Ноосфера. 
- ISBN 978-5-905856-93-8. Т. 1. - 2015. - 1053 с. 

6. Тимонин А.С. Основы конструирования и расчета химико-технологического и природоохранного 
оборудования : справочник : [в 3 т.] / А. С. Тимонин, В. Б. Моисеев, К. Р. Таранцева ; под общ. 
ред. А. С. Тимонина ; Пенз. гос. технол. ун-т. - 4-е изд., перераб., доп. и испр. - Калуга : Ноосфера. 
- ISBN 978-5-905856-93-8. Т. 2. - 2015. - 1086 с. 
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7. Тимонин А.С. Основы конструирования и расчета химико-технологического и природоохранного 
оборудования : справочник : [в 3 т.] / А. С. Тимонин, В. Б. Моисеев, К. Р. Таранцева ; под общ. 
ред. А. С. Тимонина ; Пенз. гос. технол. ун-т. - 4-е изд., перераб., доп. и испр. - Калуга : Ноосфера. 
- ISBN 978-5-905856-93-8. Т. 3. - 2015. - 1036 с. 

8. Машины и аппараты химических и нефтехимических производств. Т. IV-12 / М.Б. Генералов, В.П. 
Александров, В.В. Алексеев и др.; Под общ. ред. М.Б. Генералова. 2004 – 832 с. 

9. Лащинский А.А. Конструирование сварной химической аппаратуры. Л.: Машиностроение, 1981. – 
382 с. 

Розділ 2. Експлуатація та обслуговування обладнання 

1. Загальні вимоги до безпечної експлуатації обладнання. [1-10] 
2. Основні положення експлуатації обладнання. [1-10] 
3. Оцінка технічного стану обладнання. [1-18] 
4. Експлуатація деталей загального призначення. [1-10] 
5. Технічне обслуговування під час експлуатації механічного обладнання. [1-10] 
6. Технічне обслуговування під час експлуатації хімічного обладнання. [1-10] 
7. Технічне обслуговування під час експлуатації теплового обладнання. [1-10] 
8. Тертя і зношування. Види руйнування і зношування вузлів і елементів конструкцій.  

[11-23] 
9. Підготовка устаткування до ремонту. Методи і способи ремонту. Перевірка якості та ви-

пробовування відремонтованого обладнання. [1-10,19-21] 
10. Методи і засоби відновлення зношених елементів конструкцій. [1-10,19-21] 
11. Змащення та мастильні матеріали. [1-10,19-25] 
12. Захист від корозії елементів конструкцій. [1-10,19-25] 
13. Методи і засоби технічної діагностики. [11,12] 
14. Організація монтажних робіт технологічного обладнання. [1-10,19-21] 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Ящура А. И. Система технического обслуживания и ремонта общепромышленного оборудования: 
Справочник. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. – 360 с. ил. 

2. Ящура А. И. Система технического обслуживания и ремонта оборудования химической промыш-
ленности: справочник / А. И. Ящура. – М. : ЭНАС, 2012. – 448 с. 

3. Ящура А. И. Система технического обслуживания и ремонта оборудования предприятий черной и 
цветной металлургии : справочник / А. И. Ящура. – М. : ЭНАС, 2012. – 192 с. 

4. Експлуатація та технічне обслуговування обладнання технологічних об’єктів хімічних, нафтопе-
реробних і нафтохімічних підприємств: Посібник / В.Л. Юшко, С.М. Русалін, Л.Ф. Биков, 
Д.В. Юшко. Дніпропетровськ: УДХТУ, 2008. – 290 с. 

5. Шабрацький В.І. Експлуатація і обслуговування механізмів і машин / навч. посіб. / 
В.І Шабрацький. - Рубіжне: ІХТ СНУ ім. Володимира Даля, 2010. - 243 с 

6. Борисов Ю. С. Организация ремонта и технического обслуживания оборудования. М., «Машино-
строение», 1978. 360 с. 

7. Азаров В.И., Востриков В.С, Ломакин В.С. Система технического обслуживания и ремонта обору-
дования предприятий химической промышленности.-М.: Химия, 1986. - 352 с. 

8. Дроздов Н.Е. Эксплуатация, ремонт и испытание оборудования предприятий строительных мате-
риалов, изделий и конструкций. - М.: Вышая школа, 1979. - 312с. 

9. Ящура А. И. Система технического обслуживания и ремонта промышленных зданий и сооруже-
ний : справочник / А. И. Ящура. – М. : ЭНАС, 2009. – 312 с. 

10. Ящура А. И. Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования. 
Справочник. – �М.: Изд во НЦ ЭНАС, 2006. – 504 с. ил. 

11. Машиностроение. Энциклопедия / Ред. совет: К.В. Фролов (пред.) и др. - М.: Машиностроение. 
Измерения, контроль, испытания и диагностика. Т. III-7 / В.В. Клюев, Ф.Р. Соснин, В.Н. Филинов 
и др.; Под общ. ред. В.В. Клюева, - 2-е изд., перераб. и доп. - 464 с, ил. 

12. Технические средства диагностирования: Справочник / В.В. Клюев, П.П. Пархоменко, В.Е. Аб-
рамчук и др.; Под общ. Ред. В.В. Клюева. – М.: Машиностроение, 1989. – 672 с. 

13. Надежность и эффективность в технике: Справочник в 10 т. - М.: Машиностроение, 1989. 
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14. Шубин В.С., Рюмин Ю.А. Надежность оборудования химических и нефте-перерабатывающих 
производств. – М.: Химия, КолосС, 2006. – 359 с. 

15. Антикайн П.А., Зыков А.К. Эксплуатационная надежность объектов котлонадзора: Справочное 
издание. - М.: Металлургия, 1985. - 96 с. 

16. Ресурс машин и конструкций / В.В. Болотин. – М.: Машиностроение, 1990. – 448 c. 
17. Болотин В.В. Прогнозирование ресурса машин и конструкций.–М.: Машиностроение, 1984.–312с. 
18. Содыхов Д.С. Остаточный ресурс технических объектов и методы его оценки. - М.: Знание, 1986. - 

С. 51-100. 
19. Ермаков В.И., Шеин В.С. Технология ремонта химического оборудования. Л.: Химия , 1977.-280с. 
20. Краснов В.И. Максименко М.З. Ремонт теплообменников. - М.: Химия, 1990. – 104 с. 
21. Раабен А.А., Шевалдин П. Е., Максутов Н. X. Ремонт и монтаж нефтепромыслового оборудова-

ния.М.: Недра, 1989. 
22. Колотыркин Я.М. Металл и коррозия. - М.: Металлургия, 1985. - 85 с. 
23. Защита химического оборудования неметаллическими покрытиями / Л.Г. Богатков, А.С. Булатов, 

В.Б. Моисеев и др. М.: Химия, 1989. 288 с.: 
24. Тимингс Р.Л. Справочник инженера-механика / Москва: Техносфера, 2008. – 632 с. 
25. Рахмилевич З.З., Радзин И.М., Фарамазов С.А. Справочник механика химических и нефтехимиче-

ских производств. М.: Химия, 1985. 592 с. 

Розділ 3. Техніка переробки сировинних матеріалів 

1. Обладнання хімічних виробництв [1-19] 
Машини і апарати процесів підготовки сировини. Обладнання для гідромеханічних процесів. Апа-
рати для теплових процесів. Технологічні печі. Масообмінні апарати. Реактори хімічні. Агрегати 
для переробки та виготовлення полімерів, гуми та виробів з них. Апарати та трубопроводи висо-
кого тиску. Спеціальне обладнання для виготовлення і утилізації енергонасиченних матеріалів. 
Спеціальне обладнання для переробки і утилізації відходів виробництва і споживання. 

2. Обладнання підприємств будівельних матеріалів [20-22] 
Обладнання виробництва скла і скловиробів, виробництва кераміки і вогнетривів. Молоткові дро-
барки. Щекові дробарки. Валкові дробарки. Кульові й вібраційні млини. Плоскі хитні колосникові 
гуркоти. Ексцентрикові та інерційні гуркоти. Бункерні пристрої, затвори, живильники й дозатори. 
Бігуни та стругачі. Ріжуче обладнання. Фільтри. Центрифуги. Преси для пластичного формування 
виробів. Преси для допресування й штампування виробів із пластичних мас. Преси для напівсухо-
го пресування (коленоважільні). Гідравлічні преси. Перетворювачі тиску й гідроакумулятори. 
Скловарні печі і їх обладнання. Обжигові печі і їх обладнання. Обладнання для виробництва пори-
стих, волокнистих, теплоізоляційних матеріалів і виробів, компактуюче обладнання. Трубопрово-
ди й арматура. 

3. Обладнання для транспортування та дозування матеріалів [23-28] 
Загальна характеристика транспорту. Призначення і класифікація промислового транспорту. Про-
дуктивність транспортних машин. Сили опору при пересуванні вантажу. Тягове зусилля. Потрібна 
і установлена потужність конвеєрів. Передача тягового зусилля тертям. Доставка насипних ванта-
жів під дією власної ваги. Скребкові конвеєри. Стрічкові конвеєри. Гідравлічний і пневматичний 
транспорт. 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Машины и аппараты химических и нефтехимических производств. Т. IV-12 / М.Б. Генералов, В.П. 
Александров, В.В. Алексеев и др.; Под общ. ред. М.Б. Генералова. 2004 – 832 с. 

2. Машины и аппараты химических производств: Учебное пособие для вузов / А.С. Тимонин, Б.Г. 
Балдин, В.Я. Борщев, Ю.И. Гусев и др. / Под общей редак¬цией А.С. Тимонина. – Калуга: Издате-
льство Н.Ф. Бочкаревой, 2008. – 872 с. 

3. Тимонин А.С. Основы конструирования и расчета химико-технологического и природоохранного 
оборудования : справочник : [в 3 т.] / А. С. Тимонин, В. Б. Моисеев, К. Р. Таранцева ; под общ. 
ред. А. С. Тимонина ; Пенз. гос. технол. ун-т. - 4-е изд., перераб., доп. и испр. - Калуга : Ноосфера. 
- ISBN 978-5-905856-93-8. Т. 1. - 2015. - 1053 с. 

4. Тимонин А.С. Основы конструирования и расчета химико-технологического и природоохранного 
оборудования : справочник : [в 3 т.] / А. С. Тимонин, В. Б. Моисеев, К. Р. Таранцева ; под общ. 
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ред. А. С. Тимонина ; Пенз. гос. технол. ун-т. - 4-е изд., перераб., доп. и испр. - Калуга : Ноосфера. 
- ISBN 978-5-905856-93-8. Т. 2. - 2015. - 1086 с. 

5. Тимонин А.С. Основы конструирования и расчета химико-технологического и природоохранного 
оборудования : справочник : [в 3 т.] / А. С. Тимонин, В. Б. Моисеев, К. Р. Таранцева ; под общ. 
ред. А. С. Тимонина ; Пенз. гос. технол. ун-т. - 4-е изд., перераб., доп. и испр. - Калуга : Ноосфера. 
- ISBN 978-5-905856-93-8. Т. 3. - 2015. - 1036 с. 

6. Тимонин А.С. Инженерно-экологический справочник. Т. 1. – Калуга: Издательство Н. Бочкаревой, 
2003. - 917 с. 

7. Тимонин А.С. Инженерно-экологический справочник. Т. 2. – Калуга: Издательство Н. Бочкаревой, 
2003. - 884 с. 

8. 8. Тимонин А.С. Инженерно-экологический справочник. Т. 3. – Калуга: Издательство Н. Бочкаре-
вой, 2003. - 1024 с. 

9. Справочник коксохимика. В 6-ти томах. Том 1. Угли для коксования. Обогащение углей. Подгото-
вка углей к коксованию / Под общ. ред. Л.Н. Борисова, Ю.Г. Шаповала. – Харьков; Издательский 
Дом «ИНЖЗК», 2010. – 536 с. 

10. Справочник коксохимика. В 6-ти томах. Том 2. Производство кокса / Под общ. ред. В.И. Рудыки, 
Ю.Е. Зингермана. – Харьков; Издательский Дом «ИНЖЗК», 2014. – 728 с. 

11. Справочник коксохимика. В 6-ти томах. Том 3. Улавливание и переработка химических продуктов 
коксования / Под общ. ред. Е.Т. Ковалева. – Харьков; Издательский Дом «ИНЖЗК», 2009. – 432 с. 

12. Справочник коксохимика. В 6-ти томах. Том 4. Электроснабжение. Обеспечение энергетическими 
ресурсами. Автоматизация управления технологическими процессами. Технологический контроль 
коксохимического производства / Под общ. ред. В.И. Рудыки, Л.Н. Борисова. – Харьков; Издате-
льский Дом «ИНЖЗК», 2016. 

13. Справочник коксохимика. В 6-ти томах. Том 5. Проектирование, сооружение и ввод в эксплуата-
цию объектов коксохимического производства. Экологическая и промышленная безопасность / 
Под общ. ред. А.М. Кравченко. – Харьков; Издательский Дом «ИНЖЗК», 2016. 

14. Справочник коксохимика. В 6-ти томах. Том 6. Экономика, организация и управление коксохими-
ческим предприятием / Под общ. ред. А.М. Приступы, Е.И. Котлярова, В.А. Корниловой. – Харь-
ков; Издательский Дом «ИНЖЗК», 2010. – 320 с. 

15. Остапенко М.А. Технологічне обладнання хімічних цехів коксохімічних заводів. Донецьк: ДонН-
ТУ, 2012. – 166 с., іл. 

16. Ткачев В.С., Остапенко М.А. Оборудование коксохимических заводов. М.: Металлургия,1983. – 
380с. 

17. Процессы и аппараты химической технологи. Под ред.. А.М. Кутепова. В 5 т. – М.: Логос. 2001. 
18. Лащинский А.А. Конструирование сварной химической аппаратуры. Л.: Машиностроение, 1981. – 

382 с. 
19. Ткачёв А.Г. Технология аппаратостроения. М.: Машиностроение, 2001. – 190 с. 
20. Генералов М.Б. Механика твёрдых дисперсних сред в процесах хим. технологи: Уч. пос. для вузов. 

– Калуга: Изд. Н.Бочкарёвой. – 2002. – 592 с. 
21. Ильевич А.П. Машины и оборудование для заводов по производству керамики и огнеупоров. -  М.: 

Высшая школа, 1979. – 344с. 
22. Силёнок С.Г. Механическое оборудование предприятий строительных материалов, изделий и кон-

струкций. – М.: Машиностроение, 1990 – 416 с. 
23. Александров М.П. Подъёмно-транспортные машины.– М.: Машиностроение, 1973.– 360 с.  
24. Барышев А.И. Механизация погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ в пище-

вой промышленности, части 1, 2 и 3 – Донецк: ИЦ ДонГУЭТ, 2000. - 469с. 
25. Волков М.П. Строительные машины, - М., 1988. – 319 с. 
26. Гальперин М.И., Домбровский М.Г. Строительные машины,-М., 1980.–344 с. 
27. Зуев Ф.Г., Левачев Н.А., Лотков Н.А. Механизация погрузочно- разгрузочных, транспортных и 

складских работ. М.: Агропромиздат, 1988. - 447с. 
28. Спиваковский А.О., Гончаревич И.Ф. Вибрационные конвейеры, питатели и вспомогательные 

устройства. – М.: Машиностроение, 1972. - 214 с. 

Розділ 4. Мехатронне обладнання гірничих виробництв 

1. Гірничі машини і комплекси [1-11] 
Основні відомості про гірничі машини як мехатронні об’єкти проектування, модернізації та екс-
плуатації. Характеристики вугілля і порід та особливості їх руйнування робочими інструментами 
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виймальних машин. Загальна побудова та виконавчі органи виймальних комбайнів. Формування 
зовнішніх навантажень на виконавчі органи виймальних комбайнів. Підсистеми приводу виконав-
чих органів виймальних комбайнів і основи теорії їх роботи. Підсистеми переміщення виймальних 
комбайнів і основи теорії їх роботи. Підсистеми підвіски та переміщення виконавчих органів і 
опірні механізми виймальних комбайнів. Підсистеми навантажування та транспортування гірничої 
маси прохідницьких комбайнів. Очисні комбайни. Прохідницькі комбайни. Стругові установки. 
Характеристика вміщувальних вугільні пласти порід у складі геотехнічних систем “гірничий ма-
сив – механізоване кріплення”. Загальні відомості про очисні механізовані комплекси та їх кріп-
лення. Механізовані кріплення у складі очисних комплексів та основи теорії їх роботи. Очисні аг-
регати. Бурильні машини. Навантажувальні та буронавантажувальні машини. Комплекси прохід-
ницького обладнання.  

2. Стаціонарні установки гірничих підприємств [12-17] 
Підйомні установки: призначення, класифікація, пристрій. Кінематика підйому. Особливості сис-
тем з противагами і систем зі шківами тертя. Потужність електродвигуна, витрата енергії і ККД 
установки. Електропривод, апаратура керування та захисту підйомних установок. Загальні відомо-
сті про вентиляторні та водовідливні установки, їх значення у забезпеченні високопродуктивної 
роботи гірничих підприємств. Класифікація та особливості роботи турбомашин. Принцип дії й ос-
новні елементи турбомашин. Призначення, класифікація вентиляторних установок і вимоги пра-
вил безпеки, що до них пред'являються. Конструкція осьових і відцентрових вентиляторів. Приз-
начення, класифікація водовідливних установок і вимоги правил безпеки, що до них пред'явля-
ються. Технологічні схеми водовідливу гірничих підприємств. Основне устаткування водовідлив-
них установок. Типи, конструкції насосів головного й допоміжного водовідливу, що застосову-
ються в гірничій промисловості. 

3. Транспортні машини і комплекси гірничих та гірничо-збагачувальних підприємств [18-23] 
Предмет вивчення навчальної дисципліни. Класифікація засобів гірничозаводського транспорту. 
Вантажі, вантажопотоки. Продуктивність транспортних засобів. Основи теорії переміщення ван-
тажів установками із гнучким тяговим органом. Конвеєрний транспорт промислових підприємств. 
Стрічкові конвеєри. Скребкові та пластинчасті конвеєри. Спеціальні типи конвеєрів. Загальна ха-
рактеристика, параметри, що контролюються. Основи теорії переміщення вантажів колісними 
транспортними засобами з локомотивною тягою. Основи теорії переміщення вантажів колісними 
транспортними засобами з канатною тягою. Вибір кількості вагонеток і канату. Опори руху і по-
тужність приводу підйомної машини. Рейковий і самохідний транспорт промислових підприємств. 
Локомотивний транспорт. Канатний транспорт. Автомобільний транспорт. Маневрове і допомі-
жне обладнання промислового транспорту. 

4. Мехатронні технології технічних об'єктів [24-52] 
Загальні відомості про мехатроніку. Основні визначення й термінологія: мехатроніка, сінергетична 
інтеграція, мехатронна система, об'єкт, модуль, комплекс. Етапи становлення мехатроніки. Основ-
ні переваги мехатронних пристроїв.  Стадії автоматизації виробництва й етапи розвитку промис-
ловості. Класифікація мехатронних об'єктів. Структура й принципи інтегрування мехатронних мо-
дулів і машин. Промислові роботи як мехатронні системи. Маніпулятори робототехнічних систем. 
Загальні відомості про промислових роботів. Маніпулятор. Загальні відомості з кінематики мані-
пуляторів. Мехатронні системи в машинобудівних технологіях. Інформаційні системи в мехатро-
ніці і системи керування мехатронними об'єктами. Місце і роль інформаційних систем. Структура 
інформаційних систем. Первинні вимірювальні перетворювачі. Принципи передачі і перетворення 
інформації Узгодження датчиків з вторинною апаратурою. Модуляція, дискретизація і кодування 
вимірювальних сигналів. Передача вимірювальної інформації по лініях зв'язку. Системи керування 
мехатронними об'єктами. 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Горбатов П.А., Косарев В.В., Лысенко Н.М. Выемочные комбайны нового поколения как энерге-
тические системы мехатронного класса. Донецк, «Ноулидж», 2010. – 176 с. 

2. Механизированные крепи очистных комплексов и агрегатов: Уч. пособие для вузов / 
П.А. Горбатов, В.Г. Гуляев, Н.М. Лысенко, В.В. Косарев, А.И. Архипчик. - Донецк: Новый мир, 
1997. - 275с. 

3. Яцких В.Г., Спектор Л.А., Кучерявый А.Г. Горные машины и комплексы: Учебник. - М.: Недра, 
1984. - 400с. 

4. Топорков А.А. Машинист горных выемочных машин.- М.: Недра, 1991.-334с. 
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5. Конструкции горных машин и комплексов для подземных горных работ /М.С. Сафохин; А.Н. 
Коршунов, В.Д. Колчаков и др.- М.: Недра, 1972. - 440с. 

6. Миничев В.И. Угледобывающие комбайны.- М.: Машиностроение, 1976. - 248 с. 
7. Базер Я.И., Крутилин В.И., Соколов Ю.Л. Проходческие комбайны. – М.:Недра, 1974. - 304 с. 
8. Сафохин М.С. и др. Горные машины и оборудование. - М.: Недра, 1995.- 463с. 
9. Крапивин М.Г., Раков И.Я., Сысоев Н.И. Горные инструменты. - М.: Недра, 1990. - 256с. 
10. Машины и оборудование для шахт и рудников: Справочник /Клорикьян С.Х., Старичнев В.В., 

Сребный М.А. и др. - М.:МГГУ, 1994. - 471с. 
11. Горные машины для подземной добычи угля: Уч. пособие для вузов / П.А. Горбатов, 

Г.В. Петрушкин, Н.М. Лысенко, С.В. Павленко, В.В. Косарев. 2-е изд. перераб. и доп. – Донецк: 
ДонНТУ, 2006. - 669с. 

12. Федорова З.М., Хаджиков Р.Н., Кочеревский В.М. Рудничные подъёмные установки. М.: Недра, 
1966г. – 354с. 

13. Завозин Л.Ф. Шахтные подъемные установки. М.: Недра,1975. - 368 с. 
14. Шахтный подъем: Научно-производственное издание/ Бежок В.Р., Дворников В.И., Манец И.Г., 

Пристром В.А.; общ. ред. Б.А. Грядущий, В.А. Корсун. - Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2007. 
– 624 с. 

15. Алексеев В.В. Стационарные машины. Учеб. для вузов. – М.: Недра, 1989. – 416 с. 
16. Гейер В.Г., Тимошенко Г.М. Шахтные вентиляторные и водоотливные установки. – М.: Недра, 

1987. – 270 с. 
17. Картавый Н.Г. Стационарные машины. – М.: Недра, 1981. – 328 с. 
18. Андреев А.В., Шешко Е.Е. Транспортные машины и комплексы для открытой добычи полезных 

ископаемых. – М.: Недра, 1970. – 430 с. 
19. Білозьоров А.В., Парфєненко Л.С. Рудниковий транспорт. – К.: Каравела, 2004. – 256 с. 
20. Будишевский В.А., Мухопад Н.Д., Сулима А.А.,. Кислун В.А. Шахтный транспорт. – Донецк: 

«Новый мир», 1997. – 349с. 
21. Григорьев В.М., Дьяков В.А., Пухов Ю.С. Транспортные машины и комплексы подземных разра-

боток. – М.: Недра, 1976. – 399 с. 
22. Подземный транспорт шахт и рудников / Под ред. Г.Я.Пейсаховича, И.П.Ремизова. – М.: Недра, 

1985. -566 с. 
23. Проектирование транспортных систем энергоемких производств. – В.А.Будишевский, 

А.А.Пуханов, А.К.Носач, А.А.Сулима, А.И.Ганза. – Под ред. В.А.Будишевского, А.А.Сулимы. – 
Донецк, 2002. – 481с. 

24. Введение в мехатронику: В 2-ух кн. Кн.1. Учеб. пособие / Тугенгольд А.К., Богуславский И.В., 
Лукьянов Е.В. и др.; Под ред. А.К.Тугенгольда.- Ростов н.Д: Изд. центр ДГТУ, 2002.- 162с. 

25. Введение в мехатронику: В 2-ух кн. Кн.2. Учеб. Пособие / Тугенгольд А.К., Богуславский И.В., 
Лукьянов Е.В. и др.; Под ред. А.К.Тугенгольда.- Ростов н/Д, 2004. - 249 с. 

26. Подураев Ю.В. Мехатроника: основы, методы, применение: Учебное посо-бие. - М., 2006. - 256с. 
27. Спыну Г.А. Промышленные роботы. Конструирование и применение. Учеб. пособие для студ. 

машиностроит. спец. / Киев, 1991.- 311 с. 
28. И.А. Горобец Промышленная робототехника. Механические системы манипуляторов. - Донецк.-

2001.- 130 с. 

Розділ 5. Технологічні основи машинобудування  

1. Технологічні основи забезпечення якості виробів у машинобудуванні. 
Якість виробів у машинобудуванні. Точність і засоби її забезпечення. Види похибок. Ймовірнісно-
статистичний метод оцінки похибок [1, 2]. 

2. Базування. 
Поняття про бази, їх класифікація і призначення. Правило базування. Вибір баз [1-4]. 

3. Фактори, що впливають на точність обробки. 
Похибка установки заготовки. Похибка, яка викликана нежорсткістю технологічної системи. По-
хибка за рахунок зносу різального інструменту. Розрахунок сумарної похибки обробки [1-4]. 

4. Якість поверхонь деталей і заготовок. 
Основні характеристики якості поверхневого шару. Вплив якості поверхні на експлуатаційні влас-
тивості деталей. Фактори, що впливають на якість обробки. Методи підвищення якості обробки та 
їх класифікація [1, 2]. 

5. Виробничий процес і його технологічна підготовка. 
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Види технологічної підготовки. Типи виробництва та їх характеристика. Види технологічних про-
цесів (ТП): одиничний, типовий, груповий. Структура ТП: технологічна операція, установ, Пози-
ція, технологічний перехід, допоміжний перехід, робочий хід, допоміжний хід, прийом. Норма ча-
су, технологічна собівартість виробу. [1, 2].  

6. Проектування ТП виготовлення деталей. 
Основні принципи побудови ТП. Рекомендації системи технологічної підготовки виробництва. 
Етапи побудови ТП: вибір маршруту обробки деталей; проектування технологічних маршруту і 
операцій виготовлення деталей; визначення припуску на обробку; визначення проміжних та похі-
дних розмірів заготовки; вибір обладнання, пристосувань, інструментів; розрахунок режиму рі-
зання [1- 4]. 

7. Технологія виготовлення типових деталей машин. 
Види і способи виготовлення заготовок. Попередня обробка заготовок [1-4]. 

8. Технологія виготовлення деталей типу вал. 
Характеристика валів. Матеріали і заготовки валів. Основні схеми базування. Обробка гладких і 
ступінчастих валів. Обробка на валах елементів типових з'єднань: шпонкових, шліцьових, нарі-
зання різі. Шліфування валів. Засоби підвищення якості поверхневого шару валів. Особливості ви-
готовлення колінчастих і крупногабаритних валів. Типовий маршрут виготовлення валів [1, 2].  

9. Обробка деталей типу втулки. 
Характеристика втулок. Основні схеми обробки. Методи обробки внутрішніх поверхонь. Типові 
маршрути виготовлення втулок [1, 2]. 

10. Технологія виготовлення дисків і фланців. 
Типові маршрути виготовлення дисків і фланців [1, 2]. 

11. Технологія виготовлення зубчастих колес. 
Характеристика зубчастих колес. Матеріали і заготовки. Основні схеми базування. Основні мето-
ди формоутворення зубів зубчастих колес. Типовий маршрут виготовлення зубчастих колес [1, 2]. 

12. Технологія виготовлення корпусних деталей. 
Характеристика корпусних деталей. Матеріали і заготовки. Основні схеми базування. Методи об-
робки поверхонь корпусів. Типовий маршрут виготовлення корпусу [1, 2]. 

13. Технологія виготовлення хімічних апаратів та теплообмінників. 
Типові елементи конструкції. Виготовлення циліндричних та конічних обичайок. Виготовлення 
плоских днищ та кришок. Виготовлення еліптичних днищ та кришок. Виконання отворів та орга-
нізація штуцерів та патрубків в обладнанні. Виготовлення опор. Виготовлення трубних решіток. 
Технологія збору типового ємкісного апарату. Технологія збору типового трубчастого теплооб-
мінника [5-8]. 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Ткачев А.Г. Проектирование технологических процессов изготовления деталей машин / А.Г. Тка-
чев. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. - 248 с. 

2. Маталин А.А. Технология машиностроения: учебник для студентов вузов / А.А. Маталин. - Л.: 
Машиностроение, 1985. -345 с. 

3. Горбацевич А.Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения / А.Ф. Горбацевич. - 
М.: Высш. школа, 1983. - 225 с. 

4. Обработка металлов резанием: справочник технолога [под ред. Панова А.А.] - М.: Машинострое-
ние, 1988. - 736 с. 

5. Ткачёв А.Г. Технология аппаратостроения. М.: Машиностроение, 2001. – 190 с. 
6. Тимонин А.С. Основы конструирования и расчета химико-технологического и природоохранного 

оборудования : справочник : [в 3 т.] / А. С. Тимонин, В. Б. Моисеев, К. Р. Таранцева ; под общ. 
ред. А. С. Тимонина ; Пенз. гос. технол. ун-т. - 4-е изд., перераб., доп. и испр. - Калуга : Ноосфера. 
- ISBN 978-5-905856-93-8. Т. 1. - 2015. - 1053 с. 

7. Тимонин А.С. Основы конструирования и расчета химико-технологического и природоохранного 
оборудования : справочник : [в 3 т.] / А. С. Тимонин, В. Б. Моисеев, К. Р. Таранцева ; под общ. 
ред. А. С. Тимонина ; Пенз. гос. технол. ун-т. - 4-е изд., перераб., доп. и испр. - Калуга : Ноосфера. 
- ISBN 978-5-905856-93-8. Т. 2. - 2015. - 1086 с. 

8. Тимонин А.С. Основы конструирования и расчета химико-технологического и природоохранного 
оборудования : справочник : [в 3 т.] / А. С. Тимонин, В. Б. Моисеев, К. Р. Таранцева ; под общ. 
ред. А. С. Тимонина ; Пенз. гос. технол. ун-т. - 4-е изд., перераб., доп. и испр. - Калуга : Ноосфера. 
- ISBN 978-5-905856-93-8. Т. 3. - 2015. - 1036 с. 
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Розділ 6. Деталі машин 

1. Геометричні параметри циліндричних прямозубих зубчастих коліс. Конструювання зубча-
стих коліс. [1-10] 

2. Сили в зачепленні прямозубої циліндричної передачі. Критерії працездатності. Розрахун-
ки зубів прямозубих коліс на міцність при вигині. [1-10] 

3. Розрахунки зубів прямозубих коліс на контактну міцність. [1-10] 
4. Вибір матеріалу для зубчастих передач. Визначення допустимих напружень і розрахунко-

вого навантаження. [1-10] 
5. Косозубі й шевронні циліндричні передачі. Особливості, геометричні параметри, наван-

таження. [1-10] 
6. Конічні зубчасті передачі. Характеристика, геометричні параметри конічної прямозубої 

передачі. Сили в зачепленні. [1-10] 
7. Конічні зубчасті передачі. Особливості розрахунків на міцність конічних передач. [1-10] 
8. Черв'ячні передачі. Загальна характеристика. Геометричні параметри. Кінематика. Мате-

ріали. Сили в зачепленні. Критерії працездатності та розрахунки. [1-10] 
9. Черв'ячні передачі. Розрахунки зубів на втомна міцність при вигині й контактну втомна 

міцність. Конструювання. Теплові розрахунки. [1-10] 
10. Пасові передачі. Характеристика й класифікація. Кінематика. Сили й напруги в ременях. 

[1-10] 
11. Особливості розрахунків клиноремінних передач. Сили, що діють на вали. [1-10] 
12. Ланцюгові передачі. Загальні відомості й класифікація. Основні розрахункові параметри. 

Критерії працездатності й розрахунки на міцність. [1-10] 
13. Вали й осі. Класифікація. Критерії працездатності. Матеріали й термообробка. Основні 

принципи конструювання. Проектний розрахунки валів і осей. [1-10] 
14. Вали й осі. Перевірочний розрахунки валів і осей на втомну міцність. [1-10] 
15. Підшипники кочення. [1-10] 
16. Підшипники ковзання. [1-10] 
17. Шпонкові з'єднання. Розрахунки ненапружених шпонкових з'єднань. [1-10] 
18. Муфти. Характеристика й класифікація. [1-10] 
19. Різьбові з’єднання. [1-10] 
20. Зварені з'єднання. [1-10] 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Деталі машин: методи розрахунків, задачі та проблемні завдання, автоматизоване проектування: 
навч. посіб. для студентів ВНЗ / В.Г. Нечепаєв, В.П. Блескун, В.П. Оніщенко та ін.; під заг. ред. 
В.Г. Нечепаєва; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк, 2012. - 404 с. 

2. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з деталей машин. Розділ 1; 2; 3; 4, Донецьк, 
ДонНТУ, 2011. 

3. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин. К., Вища школа, 1993, 556 с. 
4. Решетов Д.Н. Детали машин. М., Машиностроение, 1989, - 496 с.  
5. Иванов М.Н. Детали машин: Учебник для вузов 5е изд. перераб. М.: Высш.шк.,2002.-408с. 
6. Заблонский К.И. Детали маши: Учебник для студ. машиностроит. спец. вузов. К.: Высшая школа, 

1985. – 518с.  
7. Киркач Н. Ф., Баласанян Р. А. Расчет и конструирование деталей машин: Учеб. пособ. для техн. 

вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. Харьков.: 1988.-140с.  
8. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин. М., Высшая школа, 1985, - 

416с. 
9. Проектирование механических передач. Учебно-справочное пособие для студентов втузов 

(С.А. Чернавский, Г.А. Снесарев, Б.С. Козинцев и др.). М., Машиностроение, 1984, - 560с.  
10. Анурьев В.Н. Справочник конструктора-машиностроителя. В 3-х томах. М., Машиностроение, 

1979-1982., Т.1-728с., Т.2-559с., Т.3-557с. 
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Розділ 7. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання 

1. Взаємозамінність та її роль у виробничих процесах [1-12]. 
2. Місце взаємозамінності у життєвому циклі продукції [1-12]. 
3. Роль взаємозамінності у стандартизації параметричних та типорозмірних рядах машин, 

приладів та інших виробів [1-10]. 
4. Точність розмірів [1-7]. 
5. Розрахунок і вибір посадок в сполученнях деталей [1-7,10]. 
6. Взаємозамінність, методи та засоби контролю зубчатих передач та різьбових з’єднань  

[1-5]. 
7. Поняття про розмірні ланцюги та їх розрахунок [1-5]. 
8. Методи досягнення заданої точності останнього у ланці розмірного ланцюга і шляхи їх 

здійснення [1-5]. 
9. Вимірювальні засоби для контролю точності розмірів [1-5]. 
10. Призначення і позначення параметрів шорсткості, похибок форми і розташування повер-

хонь деталей машин [1-5,8]. 
11. Взаємозамінність, якість та надійність виробів [6,7]. 
12. Метрологічне забезпечення та економічна ефективність взаємозамінності [6,7]. 
13. Система стандартизації в Україні [9,11,12]. 
14. Форми та методи стандартизації. [6,7,9,11]. 
15. Порядок впровадження стандартів [6,7,9,11,12]. 
16. Функції стандартизації [6,7,9,11]. 
17. Мета вимірювання. Точність результату вимірювання. Результат вимірювання, збіжність 

та відтворюваність. Управління вимірюваннями [1-7]. 
18. Принципи і методи визначення і нормування метрологічних систем вимірювання. Методи 

обробки вимірювальної інформації. Вимірювальний сигнал [1-7]. 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Базієвський С.Д., Дмитришин В.В. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірю-
вання. Підручник. К.: Либідь, 2004. — 504 с. 

2. Боженко Л.І. Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні: Навч. посібник. 
Львів: Світ, 2003. — 328 с. 

3. Бичківський Р.В., Гамула П.Р. Метрологія, стандартизація управління якістю і сертифікація. Навч. 
посібник. Львів: Вид-во Нац. Університету «Львівська політехніка», 2004. — 536 с. 

4. Желязна А.О., Кирилович В.А. Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань: 
Навч. посібник. — Житомир: ЖІТІ, 2002. — 616 с. 

5. Якушев А.И. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. – М.: Машинострое-
ние, 1987. – 344 с. 

6. Шишкин И.Ф. Основы метрологии, стандартизации и контроля качества. – М.: Изд-во стандартов, 
1988. – 320 с. 

7. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии. – М.: Изд-во стандартов, 2000. 
– 420 с. 

8. Суслов А.Г., Корсакова И.М. Назначение и обозначение параметров шероховатости поверхностей 
деталей машин: Учебное пособие. – Брянск: Изд-во БГТУ, 2006. – 71 с. 

9. Державна система стандартизації України. Основні положення: ДСТУ 1.0 – 93. – [чинний від 
2003.07.01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2003. – 20 с. – (Національний стандарт Украї-
ни). 

10. Кирилюк Ю. Е. Допуски і посадки / Ю. Е. Кирилюк, З. Н. Ломаченко. – Київ : Вища школа, 1989. – 
133 с. 

11. Закон України «Про стандартизацію» №2408-ІІІ від 17 травня 2001 року ( в редакції №2289-VI від 
30.07.2010).  

12. Закон України N 3164-IV від 01.12.2005 «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки 
відповідності» (редакція № 5312-17 від 04.11.2012). 
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Критерії оцінювання результатів  
фахового вступного випробування 

При перевірці виконання фахового вступного випробування за відповіді на кожне пи-
тання виставляються бали згідно з рівнем виконуваного завдання: 

Форма 1: 
Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

5 Надано вірну відповідь 
0 Надано невірну відповідь або відповідь на питання відсутня 

Форма 2: 
Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

10 
При відповіді на питання чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді з використан-
ням відповідної термінології та символіки в необхідній логічній послідовності.  

9 При відповіді на питання чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді в необхідній 
логічній послідовності, однак допущені деякі неточності у термінології або символіці. 

8 При відповіді на питання чітко та ясно надані грамотні відповіді з використанням відповід-
ної термінології та символіки в необхідній логічній послідовності. При цьому помилка у ві-
дповіді складає 10 - 20 %. 

7 При відповіді на питання чітко та ясно надані грамотні відповіді в необхідній логічній пос-
лідовності, однак допущені деякі неточності у термінології або символіці. При цьому поми-
лка у відповіді складає 10 - 20 %. 

6 При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно питання або помилка у 
відповіді складає 20-30%.  

 <5 Одиночні вибіркові знання стосовно питання або помилка у відповіді складає 30-40%. 
<3 Одиночні вибіркові знання стосовно теми питання або помилка у відповіді складає >40%. 

Форма 3: 
Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

15 

При відповіді на питання чітко сформульований об’єкт дослідження (елемент конструкції 
об’єкта дослідження). Чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді з використанням 
відповідної термінології та символіки в необхідній логічній послідовності. Відповідь добре 
проілюстрована схемами, супроводжується переліком необхідних формул із чіткими пояс-
неннями їх застосування і складових величин. Наведені висновки та, за необхідністю, реко-
мендації щодо подальших напрямів вдосконалення об’єкта. 

14 

При відповіді на питання чітко сформульований об’єкт дослідження (елемент конструкції 
об’єкта дослідження). Чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді в необхідній ло-
гічній послідовності, однак допущені деякі неточності у термінології або символіці. Відпо-
відь добре проілюстрована схемами, супроводжується переліком необхідних формул із чіт-
кими поясненнями їх застосування і складових величин. Наведені висновки та, за необхідні-
стю, рекомендації щодо подальших напрямів вдосконалення об’єкта. 

13 

При відповіді на питання чітко сформульований об’єкт дослідження (елемент конструкції 
об’єкта дослідження). Чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді з використанням 
відповідної термінології та символіки в необхідній логічній послідовності. Відповідь проі-
люстрована схемами, супроводжується переліком необхідних формул із чіткими пояснен-
нями їх застосування і складових величин. Наведені висновки та, за необхідністю, рекомен-
дації щодо подальших напрямів вдосконалення об’єкта. При цьому не наведені розмірності 
чи наведено хибні розмірності величин у формулах, або наведені не всі розшифрування фі-
зичних величин. 

12 

При відповіді на питання чітко сформульований об’єкт дослідження (елемент конструкції 
об’єкта дослідження). Чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді в необхідній ло-
гічній послідовності, однак допущені деякі неточності у термінології або символіці. Відпо-
відь проілюстрована схемами, супроводжується переліком необхідних формул із чіткими 
поясненнями їх застосування і складових величин. Наведені висновки та, за необхідністю, 
рекомендації щодо подальших напрямів вдосконалення об’єкта. При цьому не наведені роз-
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Кількість 
балів 

Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

мірності чи наведено хибні розмірності величин у формулах, або наведені не всі розшифру-
вання фізичних величин. 

11 

При відповіді на питання чітко сформульований об’єкт дослідження (елемент конструкції 
об’єкта дослідження). Чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді з використанням 
відповідної термінології та символіки в необхідній логічній послідовності. Відповідь недо-
статньо проілюстрована схемами, супроводжується переліком необхідних формул із чітки-
ми поясненнями їх застосування і складових величин. Наведені висновки та, за необхідніс-
тю, рекомендації щодо подальших напрямів вдосконалення об’єкта. При цьому помилка у 
відповіді складає до 10 %. 

10 

При відповіді на питання чітко сформульований об’єкт дослідження (елемент конструкції 
об’єкта дослідження). Чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді в необхідній ло-
гічній послідовності, однак допущені деякі неточності у термінології або символіці. Відпо-
відь недостатньо проілюстрована схемами, супроводжується переліком необхідних формул 
із чіткими поясненнями їх застосування і складових величин. Наведені висновки та, за необ-
хідністю, рекомендації щодо подальших напрямів вдосконалення об’єкта. При цьому поми-
лка у відповіді складає до 10 %. 

9 

При відповіді на питання чітко сформульований об’єкт дослідження (елемент конструкції 
об’єкта дослідження). Чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді з використанням 
відповідної термінології та символіки в необхідній логічній послідовності. Відповідь не про-
ілюстрована схемами або супроводжується недостатнім переліком необхідних формул. На-
ведені висновки та, за необхідністю, рекомендації щодо подальших напрямів вдосконалення 
об’єкта. При цьому помилка у відповіді складає до 20 %. 

8 

При відповіді на питання чітко сформульований об’єкт дослідження (елемент конструкції 
об’єкта дослідження). Чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді в необхідній ло-
гічній послідовності, однак допущені деякі неточності у термінології або символіці. Відпо-
відь не проілюстрована схемами або супроводжується недостатнім переліком необхідних 
формул. Наведені висновки та, за необхідністю, рекомендації щодо подальших напрямів 
вдосконалення об’єкта. При цьому помилка у відповіді складає до 20 %. 

7 
При відповіді на питання чітко сформульований об’єкт дослідження (елемент конструкції 
об’єкта дослідження) та виявлено базовий рівень знань стосовно питання без достатньої кі-
лькості ілюстрацій та формул або помилка у відповіді складає 20-30%. 

<5 

При відповіді на питання чітко сформульований об’єкт дослідження (елемент конструкції 
об’єкта дослідження) та наведені одиночні вибіркові знання стосовно питання без достат-
ньої кількості ілюстрацій та формул і нечіткими висновками і рекомендаціями або помилка 
у відповіді складає 30-40%. 

<3 

При відповіді на питання чітко сформульований об’єкт дослідження (елемент конструкції 
об’єкта дослідження) та наведені одиночні вибіркові знання стосовно теми питання без дос-
татньої кількості ілюстрацій та формул і нечіткими висновками і рекомендаціями або поми-
лка у відповіді складає >40%. 

 
Загальна оцінка фахового вступного випробування формується в залежності від набраних 

за відповіді на питання балів наступним чином:  

Сума балів  Оцінка за національною шкалою  

90 … 100 відмінно  
74 … 89 добре  
60 … 73 задовільно  

0 … 59 незадовільно  
 
 


