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Характеристика змісту програми 

 Програми вступних випробувань охоплює коло питань, які в сукупності 

характеризують вимоги до знань і вмінь особи, що бажає навчатися на факультеті 

механіки та енергетики у ЛНУП з метою одержання  освітньо-наукового рівня доктор 

філософії (PhD) за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».  

  

Фізико-механічні властивості ґрунтів, сільськогосподарських і технологічних 

матеріалів 

 

 Фізичні показники та фізико-механічні властивості ґрунтів. 

 Гранулометричний склад ґрунтів. Загальні фізичні показники ґрунту – щільність 

ґрунту, щільність твердої фази ґрунту, пористість ґрунту та їх параметри у різних 

ґрунтах. Використання фізичних показників в інженерній практиці. Основні фізико-

механічні властивості ґрунту (вологість, пластичність, липкість, набухання,  усадка, 

зв’язність, твердість) – методика та засоби визначення. Технологічні властивості ґрунтів 

(здатність розпушуватись і подрібнюватись, твердість, характеристики зовнішнього і 

внутрішнього тертя, опір деформуванню, липкість, в’язкість, пружність, пластичність, 

абразивність тощо) – методика та засоби визначення. Питомий опір ґрунту під час 

обробітку, стиглість ґрунту. Фактори та умови, які впливають на фізичні показники та 

фізико-механічні властивості ґрунтів. Плужна підошва, кірка, умови їх утворення та 

боротьба з ними.  Вплив фізичних показників та фізико-механічних властивостей на 

якість обробітку та питомий опір ґрунту, зношування сільськогосподарських знарядь, 

витрати пального та мастил, урожайність сільськогосподарських культур. Заходи з 

регулювання фізичних показників та фізико-механічних властивостей ґрунтів.   

 Основи механіки сипких матеріалів. 

 Загальна характеристика сипких матеріалів, межі їх існування. Гранулометричний 

та грануломорфологічний склад сипких матеріалів. Фізична модель сипкого матеріалу. 

Параметри сипкого матеріалу (щільність, щільність укладання, насипна маса) – 

методика та засоби визначення. Структурно-механічні, фрикційні, силові, аеродинамічні 

властивості сипких матеріалів – показники, методи та засоби визначення. Кінематика 

потоку сипкого матеріалу. 

 Механіко-технологічні властивості мінеральних та органічних добрив. 

 Загальна характеристика мінеральних добрив. Гранулометричний склад, 

вологість, гігроскопічність, фрикційні властивості, опір зсуву, злежуваність, 

прилипання, сипкість, розсіюваність, парусність, склепінеутворення мінеральних 

добрив. Властивості рідких комплексних міндобрив. Властивості підстилкового гною та 

підстилки (вологість, об’ємна маса, фрикційні властивості, міцність, опір відриванню, 

опір проколюванню та опір розкриванню, опір зсуву, міцність на стиск). Аеродинамічні 

властивості твердого гною. Теплофізичні властивості рідких органічних добрив. 

 Механіко-технологічні властивості матеріалів хімічного захисту рослин. 

 Форми та властивості матеріалів хімічного захисту рослин, способи їх 

застосування. 

 Механіко-технологічні властивості стебел і продуктів обмолоту 

сільськогосподарських культур у період їх збирання. 

 Фізико-механічні властивості окремих елементів стебла. Загальні методи 

визначення фізико-механічних і технологічних властивостей сільськогосподарських 

матеріалів. Механіко-технологічні властивості стебел сільськогосподарських культур в 

період скошування. Механіко-технологічні властивості продуктів обмолоту. 
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 Механіко-технологічні властивості зерна як посівного матеріалу та об’єкта 

післязбиральної обробки (сушіння та очищення). 

 Властивості зерна як посівного матеріалу. Властивості компонентів зернової маси 

як об’єктів очищення та сушіння. 

 Опір сільськогосподарських матеріалів механічній дії під час приготування 

кормів. 

 Основи теорії подрібнення кормів. Технологічні властивості зернових і стеблових 

кормів. Механіко-технологічні властивості ущільнених кормів. 

 Властивості цукрових і кормових буряків, овочево-баштанних культур і картоплі 

як об’єктів збиральної та післязбиральної обробки. 

 Форма, розміри, маса та міцність плодів. Зусилля виривання та зусилля різання – 

методи та засоби визначення. Властивості овочів як об’єктів післязбиральної обробки 

(спектральні характеристики компонентів овочів, флотаційні характеристики). 

 Механіко-технологічні властивості плодових та ягідних культур. 

 Фізико-механічні властивості деревини гілок плодово-ягідних рослин. Механіко-

технологічні властивості плодів і ягід стосовно процесів механізованого збирання та 

транспортування.  

Рекомендована література до розділу 

1. Кузло М.Т. Інженерне ґрунтознавство та механіка ґрунтів : Навч. посібник / М.Т. 

Кузло. – Рівне : НУВГП, 2011. – 252 с. 

2. Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів : 

Підручник / [О.М. Царенко, Д.Г. Войтюк, В.М. Швайко та інші]. За ред. С.С. Яцуна. – К. 

: Мета, 2003. – 448 с. 

3. Механіко-технологічні  властивості  сільськогосподарських  матеріалів / Г.А. 

Хайліс,  А.Ю. Горбовий,  З.О. Гошко,  М.М.  Ковальов,  О.О. Налобіна, С.Ф. Юхимчик. 

– Луцьк : Ред.-вид. відділ ЛДТУ, 1998. – 268 с. 

4. Физико-механические свойства растений, почв и удобрений / [Б.А. Воронюк, 

А.И. Пьянков, Л.В. Мильцева, М.Ф.  Бурмистрова и др.]. Ред. Воронюк Б.А., Буянов 

А.И. – М. : Колос, 1970. – 423 с.  

5. Рустамов С.И. Физико-механические свойства растений и совершенствование 

режущих аппаратов уборочных машин / С.И. Рустамов. –  Киев – Донецк : Высшая 

Школа, 1981. 

6. Хайлис Г.А.  Механика  растительных  материалов  /  Г.А. Хайлис.  –  К. :  

УААН, 2002. – 374 с.   

 

Технологія конструкційних матеріалів і  матеріалознавство 

 

Властивості та будова конструкційних матеріалів. 

Конструкційні матеріали, їх класифікація та вимоги до них. Основні властивості 

металів. Залежність властивостей металів від їх будови. Поліморфізм та анізотропія.  

Основи металургійного виробництва. 

Короткі  відомості  про  розвиток  металургії.  Поняття  про  основні  фізико-

хімічні  процеси  в металургійному виробництві. Металургія чавуну. Виробництво сталі 

в мартенівських печах, кисневих конвертерах та електропечах. Розливання сталі. 

Виробництво міді, алюмінію, магнію та титану. Способи підвищення якості металів та 

техніко-економічні  показники  в металургійному виробництві. Перспективи розвитку 

металургійного  виробництва. Охорона навколишнього середовища.  

Основи технології ливарного виробництва. 
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Загальна характеристика  ливарного  виробництва.  Фізичні  основи  виробництва 

виливків. Класифікація і властивості ливарних сплавів.  Процеси, що відбуваються при 

заповнені ливарної форми та затвердінні  металів у формі.  Дефекти у виливках і 

способи їх попередження. Способи виготовлення виливок, виготовлення  виливків  у  

піщано-глинистих  формах,  схема  технологічного  процесу. Ливарна  форма  та  

ливникова система,  їх  елементи. Формові та стержневі суміші. Виготовлення виливок 

за  моделями,  що виплавляються,  та  литтям  в  оболонкові  (кіркові) форми.  

Виготовлення  виливків  у постійних  формах: у кокіль, під тиском і відцентровим 

литтям. Виготовлення виливків з чавуну, сталі, сплавів на основі  кольорових  металів. 

Принципи конструювання литих конструкцій. 

Основи технології обробки тиском.  

Суть обробки металів тиском  (ОМТ). Класифікація видів обробки  металів тиском. 

Види деформації, механізм пластичної деформації. Вплив різних факторів на опір 

деформуванню та  пластичність. Напружений  стан.  Наклеп і рекристалізація металу. 

Холодна та гаряча деформації. Температурний інтервал і режими нагріву металів, 

явища, що  супроводжують цей  процес.  Прокатування:  схема,  умови,  види,  

продукція  прокатного виробництва та устаткування. Прокатування листа,  виготовлення  

труб  та  спеціальних  видів  прокату.  

Пресування та волочіння металу: призначення, устаткування, інструмент  і 

сортамент виробів. Кування: характеристика процесу, види ковальських  операцій, 

інструмент, обладнання, основні технологічні операції. Гаряче  об’ємне штампування: 

характеристика процесу, різновиди процесу, класифікація штампів, обладнання для 

гарячого об’ємного штампування.   

Холодне об’ємне штампування: характеристика процесу, різновиди процесу, 

холодне видавлювання, висадка, холодне  формування. Холодне  листове штампування: 

характеристика процесу, технологічні операції і  штампи для листового штампування.  

Особливі способи листового штампування.  

Виготовлення  деталей  із  композиційних  порошкових  матеріалів  та неметалевих 

матеріалів.  

Характеристика  композиційних  порошкових  матеріалів.  Способи  одержання  та 

технологічні  властивості  порошків.  Готування  суміші,  формоутворення  та  остаточна 

обробка заготовок. Технологічні особливості проектування та додаткової механічної 

обробки деталей  із  композиційних  матеріалів.  Загальні  відомості  про  неметалеві  

матеріали,  їх застосування. Класифікація та технологічні властивості пластмас, способи 

формоутворення з них  деталей.  Одержання  деталей  з композиційних  пластиків.  

Склад,  властивості, галузі застосування гумових деталей. Способи формоутворення 

гумових деталей.  

Основи технології зварювального виробництва.  

Загальна  характеристика  зварювального  виробництва. Фізичні основи одержання 

зварного з’єднання. Класифікація способів зварювання. Дугове  зварювання, сутність 

процесу. Електричні  властивості  дуги. Ручне дугове  зварювання: режим і класифікація 

електродів. Автоматичне та напівавтоматичне дугове зварювання під шаром флюсу. 

Флюси, їх характеристика. Дугове зварювання в середовищі захисних газів: особливості, 

переваги та застосування зварювання в середовищі аргону та вуглекислого газу. 

Плазмове зварювання, сутність процесу. Газове зварювання, сутність  процесу, 

устаткування, що застосовується, і матеріали. Термохімічне різання металів. Контактне 

зварювання, сутність процесу, схема, різновиди.  Зварювання акумульованою енергією: 

сутність і схема процесу  конденсаторного зварювання. Холодне зварювання: сутність, 

схема, різновиди. Нанесення зносостійких і  жаростійких покриттів: різновиди 
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наплавлення, матеріали що застосовуються; металізація. Пайка: сутність процесу, 

способи, матеріали, типи паяних з’єднань. Особливості зварювання та наплавлення 

різних металів і сплавів. Поняття про зварюваність металів і сплавів. Види дефектів та 

контроль якості зварних та паяних з’єднань.  

Атомно-кристалічна будова металів. Кристалізація металів.  

Атомно-кристалічна будова металів. Поняття про кристалічні решітки. Реальна 

будова металів. Дефекти внутрішньо кристалічної будови, їх вплив на властивості 

металів. Кристалізація металів, механізм процесу  кристалізації  та чинники, що 

впливають на процес. Модифікування рідкого металу. Будова металевого зливка. 

Перетворення у твердому стані. Пружна і  пластична деформація та механічні 

властивості. Рекристалізаційні процеси. Холодна і гаряча деформація. Конструктивна  

міцність  металів.  

Властивості  металів, що  визначають  довговічність  виробів. Шляхи підвищення 

міцності металів.  

Теорія сплавів. Види сплавів. Хімічні сполуки. Діаграми стану.  

Сплав,  система,  компонент,  фаза.  Правило  фаз  Гіббса.  Види  сплавів.  Тверді  

розчини. Механічні  суміші.  Хімічні  сполуки.  Діаграми  стану  подвійних  сплавів,  

експериментальні методи їх побудови. Діаграми стану сплавів із повною розчинністю 

компонентів у твердому стані.  Правило  відрізків.  Діаграми  стану  сплавів  з  

евтектичною  кристалізацією.  Діаграми стану з утворенням стійкої хімічної сполуки та 

обмеженого твердого розчину на базі хімічної сполуки.  Зв’язок  між  типом  діаграми  

та  характером  зміни  властивостей сплавів (правило Курнакова). Діаграма стану 

потрійних сплавів. Діаграма стану залізо-вуглець. Діаграма стану залізо-цементит. 

Компоненти, фази та структура сталей та білих чавунів, їх характеристики, умови  

утворення  та  властивості.  Вуглецеві  сталі  та  чавуни,  класифікація  та  маркірування. 

Вплив  легуючих  елементів  на  поліморфізм  заліза  та  властивості  фериту  та  

аустеніту.  

Структурні  класи  легованих  сталей  в  умовах  рівноваги. Вплив  вуглецю, 

кремнію та швидкості  охолодження  на  властивості  чавунів. Типи  графітних  чавунів:  

сірий,  ковкий, модифікований та високоміцний.  

Теорія термічної обробки.  

Основи  теорії  термічної  обробки.  Перетворення  сталі  при  нагріванні.  Ріст  

зерна  аустеніту: вплив  розміру  зерна  на  механічні  та  технологічні  властивості сталі. 

Перегрів і перепал. Перетворення аустеніту при охолодженні. Діаграма ізотермічного 

перетворення аустеніту. Перлітне  перетворення.  Мартенситне  перетворення  та  його  

особливості. Бейнітне перетворення. Перетворення при відпуску загартованої сталі. 

Оборотна  та  необоротна відпускна крихкість. Старіння сталі.  

Технологія термічної обробки.  

Загальна характеристика процесу термічної обробки сталі.  Класифікація  видів 

термічної обробки. Відпал сталі: призначення, відпал першого та другого роду, повний 

та неповний, ізотермічний та  сфероідизуючий  відпал. Нормалізація сталі. Гартування 

сталі: вибір температури гартування,  тривалість нагрівання. Контрольовані  атмосфери. 

Гартівні середовища та  вимоги запропоновані до них. Гартівні напруги, методи 

загартування. Загартовуваність та прогартовуваність сталі. Дефекти, що виникають при  

гартуванні. Відпуск сталі: види та призначення, технологія проведення відпуску.  

Методи поверхневого зміцнення  сталі. Термомеханічна  обробка: види  та область 

застосування. Основне устаткування термічних цехів. Фізичні  основи хіміко-термічної 

обробки сталі. Цементація, призначення та різновиди. Термічна обробка після 

цементації та властивості цементованих деталей. Азотування сталі: призначення, галузі 
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застосування, властивості азатованого шару. Ціанування (нітроцементація): 

призначення, види.  Дифузійна  металізація.  Особливості термічної обробки легованих 

сталей.  

Машинобудівні сталі та сплави.  

Конструкційні  сталі  та  сплави,  що  застосовуються  при  звичайній  температурі: 

сталі, які піддають цементації; сталі, які піддають поліпшенню; пружинно-ресорні сталі 

і сплави; підшипникові сталі. Конструкційні сталі та сплави, що застосовуються при 

підвищеній температурі: жаростійкі та жароміцні сталі і сплави, жаростійкість і 

жароміцність. Інструментальні сталі та сплави: класифікація, сталі для ріжучого та 

вимірювального  інструменту, сталі для  штампових інструментів, швидкорізальні сталі, 

тверді сплави. Сталі та сплави з  особливими  властивостями: корозійностійкі 

(нержавіючі) сталі, зносостійкі сталі, магнітні та немагнітні сталі та сплави, сталі та 

сплави з особливими електричними властивостями, сплави з особливими тепловими 

властивостями. Титан та його сплави. Тугоплавкі метали та сплави на їх основі.  

Кольорові  метали  та  сплави  в  машинобудуванні.  Антифрикційні  сплави.  

Припої. Металокерамічні сплави. Мідь та її сплави. Латуні та бронзи:  склад, 

властивості, маркування та застосування. Алюміній та його сплави.  Алюмінієві ливарні 

сплави (силуміни), властивості та термічна обробка. Алюмінієві сплави, що 

деформуються. Дюралюміни. Антифрикційні сплави  на олов’яній, свинцевій та 

цинковій основі. Припої. Металокерамічні сплави. 

 

Рекомендована література до розділу 

1. Архіпова Т.Ф. Технологія металів і матеріалознавство : Конспект лекцій / Т.Ф. 

Архіпова, А.Ю. Осадчук, М.Ю. Байло. – Вінниця : ВНТУ,2004. – 249 с. 

2. Атаманюк, В.В. Технологія конструкційних матеріалів : навч. посібник / В.В. 

Атаманюк. – К. : Кондор, 2006. – 528 с. 

3. Інженерне матеріалознавство : підручник / О.М. Дубовий, Ю.О. Казимиренко,  

Н.Ю. Лебедева та ін.  –  Миколаїв : НУК, 2009. – 444 с. 

4. Материаловедение  :  учебник  / под ред. Б.Н. Арзамасова, Г.Г. Мухина. – М. : 

Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2003. – 648 с. 

5. Материаловедение и технология металлов : учебник / Г.П. Фетисов,  М.Г. 

Карпман, В.М. Матюнин;  под  ред.  Г.П. Фетисова. – М. : Высшая школа, 2002. – 638 с. 

6. Металознавство та термічна обробка металів : підручник / О.А. Кузін, Р. А. 

Яцюк. – Л. : Афіша, 2002. – 304 с. 

7. Неметалеві матеріали : навч. посібник / І.Г. Черниш, П.І. Лобода, С.І. Черниш ; 

за ред. І.Г. Черниша. – К. : Кондор, 2008. – 406 с. 

8. Пахаренко В. Л. Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів 

(металургія, ливарне виробництво) : навч. посіб. / В.Л. Пахаренко, М.М. Марчук. – Рівне 

: НУВГП, 2009. – 179 с. 

9. Технологія конструкційних матеріалів : підручник / М.А. Сологуб, І.О. 

Рожнецький, О.І. Некоз та ін.; за ред. М. А. Сологуба. – К. : Вища шк., 2002. – 374 с.  

10. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство : підручник / Вас. 

Попович, Віт. Попович. – К. : Світ, 2006. – 624 с. 

11. Хільчевський В.В. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів : 

Навчальний посібник / В.В. Хільчевський, С.Є. Кондратюк, В.О. Степаненко, К.Г. 

Лопатько. — Київ : Либідь, 2002. — 327 с. 
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Технологія машинобудування 

 

Основні поняття, терміни та визначення. 

Технологічні особливості сільськогосподарського машинобудування. 

Машинобудівний завод, його призначення і структура. Виріб і його елементи. 

Структура виробу. Характеристика машинобудівних виробництв. 

Точність у машинобудуванні. 

Загальні поняття про точність. Методи забезпечення точності механічної обробки 

на верстатах. Сумарна (загальна) похибки при обробці на попередньо налагоджених 

верстатах. Визначення сумарної похибки механічної обробки. Аналіз точності на основі 

методів математичної статистики. 

Якість поверхонь деталей машин. 

Поняття якості поверхонь. Фактори, які впливають на шорсткість і хвилястість 

поверхонь. Критерії шорсткості і класи чистоти. Методи оцінки якості поверхонь. 

Позначення шорсткості на поверхнях деталі. Фактори, що впливають на якість 

обробленої поверхні. Вплив якості поверхні на експлуатаційні властивості деталей 

машин. Вибір матеріалів заготовок. Види і способи виготовлення заготовок. Основні 

вимоги до заготовок. 

Фізичні основи обробки конструкційних матеріалів різанням. 

Різання як технологічний спосіб обробки. Конструкційні метали, які оброблюються 

різанням, їх види і маркування. Групування конструкційних металів. Матеріал різальних 

інструментів. Елементи різального клина і його геометричні параметри. Режими і силові 

параметри процесу різання. Теплові явища. Зношування і стійкість інструмента. Вплив 

геометрії інструмента та умов різання на процес різання. Оброблюваність матеріалів 

різанням. Стружкоутворення, супровідні йому явища, типи стружок та її усадка. Пружне 

та пластичне  деформування зрізуваного шару, утворення наросту, зміцнення при 

обробці різанням. Застосування мастильно-охолоджуючих  речовин. Якість оброблених  

поверхонь. Вибір режиму різання.  

Способи механічної обробки поверхонь деталей машин. 

Класифікація і умовні позначення металорізальних верстатів та система їх 

позначення. Загальні відомості про привід та передачі. Обробка на верстатах токарної 

групи: типи верстатів, основні схеми обробки та інструмент що застосовується. Обробка 

заготовок на свердлильних верстатах: типи  верстатів, види робіт, що на них 

виконуються, типи свердл, зенкерів і розверток, геометричні  параметри та елементи  

режиму  різання. Обробка заготовок на фрезерних верстатах: призначення та схеми 

фрезерування, елементи режиму різання,  основні типи фрез та їх призначення,  типи  

фрезерних  верстатів.  Обробка заготовок на стругальних, довбальних та протяжних 

верстатах: призначення, інструмент, що використовується.  Зубонарізання: призначення, 

методи, інструмент. Фінішні  методи обробки: шліфування (призначення, схеми 

шліфування, класи верстатів), фізична сутність та технологічні можливості 

хонінгування, суперфінішування та  притирання. Характеристика абразивного 

інструменту.  

Проектування технологічних процесів обробки типових деталей машин. 

Класифікація деталей і типізація технологічних процесів. Технологія обробки 

корпусних деталей. Технологія обробки валів. Технологія виготовлення зубчастих коліс. 

Виготовлення втулок і дисків. Технологія виготовлення важелів. 

Основи проектування технологічних процесів механічної обробки. 



7 

Вихідні дані для проектування. Форми організації технологічних процесів та їх 

розробка. Основні стани розробки технологічних процесів. Рекомендації та приклади 

розробки технологічних процесів механічної обробки деталей машин. 

Основи технології складальних процесів. 

Основні поняття про технологічний процес складання. Основи проектування 

технологічних процесів складання.  Технологічні методи, що забезпечують точність 

складання. Підготовка деталей до складання. Особливості технічного нормування 

складальних операцій. Складання типових з'єднань машин легкої промисловості. 

Складання нерухомих нероз'ємних з'єднань. Складання з'єднань пайкою і склеюванням. 

Складання підшипників ковзання. Складання підшипників кочення. Складання 

шарнірних з'єднань плоских механізмів. Складання пасових передач. Складання 

зубчастих передач. Складання ланцюгової передачі 

 

Рекомендована література до розділу 

1. Базров Б.М. Основы технологии машиностроения : учебник для вузов / Б.М. 

Базров. – М. : Машиностроение, 2007. – 736 с. 

2. Гевко Б.М. Технологія сільськогосподарського машинобудування : Підручник / 

Б.М. Гевко, І.Б. Гевко, Д.Л. Радик. – Київ : Кондор, 2006. – 496 с. 

3. Гевко Б.М. Технологія обробки на верстатах з ЧПК / Б.М. Гевко, А.В. 

Матвійчук. – Тернопіль : ТДТУ, 2004. – 128 с. 

4. Зуев А.А. Технология машиностроения / А.А. Зуев. – СПб. : Изд-во «Лань», 

2003. – 496 с. 

5. Егоров М.Е. Технология машиностроения / М.К. Егоров, В.И. Дементьев. В.Д. 

Дмитриев. – М. : Высшая школа, 1976. – 534 с. 

6. Курсове та дипломне проектування з технології машинобудування та 

металорізальних верстатів: Навчальний посібник /А.Є.Гордєєв, С.А. Урбанюк, А.Є. 

Безносов,  В.Г. Мігаль. – Хмельницький: XНУ, 2005 – 294 с. 

7. Некрасов С.С. Технология сельскохозяйственного машиностроения / С.С. 

Некрасов, К.Л. Приходько, Л.Г. Баграмов. – М. : КолосС, 2004. – 360 с. 

8. Некрасов С.С. Практикум и курсовое проектирование по технологии 

сельскохозяйственного машиностроения / С.С. Некрасов. – М. : Мир, 2004. – 240 с. 

9. Прогресивна техніка і технологія машинобудування, приладобудування і 

зварювального виробництва. Т. 4 / ред.:  Н. І. Бобир; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т". – К., 1998. – Т.1. – 440 с; Т.2. – 454 с.; Т. 3. – 458 с.; Т. 4. – 384 c. 

10. Технологія машинобудування : Навч. посібник / Є.О. Горбатюк, М.П. Мазур, 

А.С. Зенкін, В.Д. Каразей. – Львів: «Новий світ-2000», 2012. – 358 с. 

11. Технологія машинобудування (дипломне проектування). Навч. посібник / І.О. 

Григурко, М.Ф. Брендуля, С.М. Доценко. – Львів : «Новий світ-2000», 2007. – 768 с. 

 

Контрольно-вимірювальні прилади  

 Вимірювання як метод наукового дослідження. Основні положення метрології. 

Точність і похибка вимірювань. 

 Поняття вимірювання. Види та методи вимірювань. Класифікація вимірюваних 

величин. Одиниці і система вимірювань. Мета і задачі метрології. Аксіоми метрології. 

Терміни і визначення метрології. Точність вимірювань. Поняття похибки вимірювань. 

Класифікація похибок. Визначення похибки під час вимірювань. Непевність 

(невизначеність) результату вимірювання. Класифікація непевності (невизначеності). 

Забезпечення єдності та потрібної точності вимірювань. 
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 Засоби вимірювальної техніки.  

 Призначення та класифікація засобів вимірювальної техніки. Структура та 

основні характеристики засобів вимірювальної техніки. Поняття про тарування, повірку 

та юстування  засобів вимірювальної техніки.  

 Особливості електричних вимірювань неелектричних величин.  

 Вимірювальний перетворювач неелектричних величин як чотириполюсник. 

Узагальнений генераторний перетворювач. Узагальнений параметричний перетворювач. 

Основні статичні та динамічні характеристики перетворювачів. Перетворювачі 

неелектричних величин: пружні елементи механічних перетворювачів; реостатні та 

тензорезистивні перетворювачі механічних величин; п’єзоелектричні та п’єзорезонансні 

перетворювачі; термоелектричні та терморезитивні перетворювачі температури; плоско-

паралельні та коаксіальні ємнісні перетворювачі (ємнісні перетворювачі тиску, рівнів); 

магніточутливі та акустичні перетворювачі. 

 Вимірювання геометричних розмірів.  

 Механічні та електромеханічні методи вимірювання лінійних розмірів і рівнів 

рідин. Оптичні методи вимірювання лінійних і кутових розмірів. Мікроскопи. 

Інтерферометричні засоби вимірювання. Вимірювання відстаней між об’єктами. 

 Час та його вимірювання.  

 Вимірювання часу. Цифрові вимірювачі часових інтервалів.  

 Вимірювання механічних величин.  

 Вимірювання сил, крутних моментів, тиску та різниці тисків, механічних 

напружень. Зважування. Інтерферометричні методи вимірювання маси. Вимірювання 

параметрів лінійного та обертового руху. Вимірювання параметрів вібрації. Прилади з 

гіроскопічними перетворювачами. 

 Вимірювання температури. 

 Термометри розширення. Терморезистивні та термоелектричні перетворювачі. 

Термометрія та випромінювання тіла. Акустична термометрія. 

 Вимірювання витрати.  

 Вимірювання витрати за перепадом тиску. Витратоміри сталого тиску. Об’ємні 

методи вимірювання витрати. Турбінні, теплові та електромагнітні витратоміри. 

Дзвоновий витратомір як робочий еталон витрати газу. 

 Визначення хімічного складу та властивостей речовини.  

 Вимірювання концентрації водних розчинів. Вимірювання кислотності 

(концентрації йонів водню). Аналіз складу газів. Вимірювання вологості. Оптичні 

методи вимірювання концентрації та складу сумішей. 

 Вимірювання світлових величин.  

 Світлові величини та одиниці їх вимірювання. Джерела штучного світла, 

приймачі випромінення, світлофільтри. Вимірювання оптичних величин. Визначення 

кольору. 

 Вимірювання акустичних величин.  

 Вимірювальні перетворювачі та вимірювальні тракти звукового тиску. 

Вимірювання потужності, інтенсивності звуку та звукової енергії. Вимірювання 

швидкості розповсюдження звуку в газах, рідинах і твердих тілах. Методи вимірювання 

коефіцієнта поглинання звуку. 

 

Рекомендована література до розділу 

1. Алиев  Т.М.  Измерительная  техника :  Учебное пособие для технических 

вузов / Т.М. Алиев, А.А. Тер-Хачатуров. – М. : Высшая школа, 1991. – 384 с. 
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2. Головко Д.Б. Основи метрології та вимірювань. Навч. посібник / Д.Б. Го-

ловко, К.Г. Рего, Ю.О. Скрипник. – К. : Либідь, 2001. – 408 с.  

3. Дорожовець М. Опрацювання результатів вимірювань: Навч. посібник / М. 

Дорожовець. – Львів : Вид-во Національного університету „Львівська політехніка”, 

2007. – 624 с. 

4. Мейзда Ф. Электронные измерительные приборы и методы измерений /  Ф. 

Мейзда // Пер. с англ.– М. : Мир, 1990. – 535 с. 

5. Полішко С.П. Точність засобів вимірювань: Навчальний посібник /              

С.П. Полішко, О.Д. Трубенюк. – К. : Вища школа, 1992. – 173 с. 

6. Поліщук Є.С. Методи та засоби вимірювання неелектричних величин : 

Підручник. – Львів : Видавництво НУ «Львівська Політехніка», 2000. – 360 с. 

7. Поліщук Є.С. Засоби та методи вимірювання неелектричних величин. 

Підручник / [Є.С. Поліщук, М.М. Дорожовець, Б.І. Стадник, О.В. Івахів, Т.Г. Бойко, 

А. Ковальчик]. За ред. проф. Є.С. Поліщука. – Львів : Видавництво «Бескид Біт», 

2008. – 618 с. 

8. Поліщук Є.С. Метрологія та вимірювальна техніка. Підручник / [Є.С. 

Поліщук, М.М. Дорожовець, В.О. Яцук, В.М. Ванько, Т.Г. Бойко]. За ред. проф. Є.С. 

Поліщука. – Львів : Видавництво «Бескид Біт», 2003. – 544 с. 

 

Проектування та розрахунок машин для рослинництва 

Основи конструювання лемішних тракторних плугів. 

Призначення і класифікація плугів. Вихідні дані для розрахунку.  Вибір основних 

розмірів плуга. Умови рівноваги плуга. Рівновага начіпного  плуга  в  повздовжньо-

вертикальній  площині  та  в  горизонтальній  площині.  Рівновага причіпного плуга. 

Тяговий опір плуга (раціональна  формула  В.П. Горячкіна). Складові тягового опору 

плуга, їх визначення. Коефіцієнт  корисної дії плуга. Корисний «живий опір» ґрунту, 

«мертвий опір», повний опір. Піднімання плуга в транспортне положення. Розрахунок 

транспортного положення. Розрахунок рам плугів, стійок корпусів і передплужників. 

Проектування корпусів лемішних плугів. 

Теоретичні  основи  побудови  лемішно-полицевих  поверхонь.  

Цилиндроїдальна  робоча  поверхня.  Направляюча  крива  і  твірна  робочої 

поверхні.  Особливості  швидкісних  робочих  поверхонь  корпусів  плуга.  Вплив 

швидкості  на  якість  оранки  і  тяговий  опір.  Параметри  робочої  поверхні 

стандартних і швидкісних корпусів.  

Основи теорії взаємодії клина з ґрунтом. 

Фізичні  та  технологічні  властивості  ґрунтів.  Будова  і  фазовий  склад. 

Технологічні  властивості ґрунтів. Клин як базова геометрична модель ґрунтообробних 

робочих органів. Різновидності клинів. Особливості косого тригранного клина. Вплив 

кута установки робочої поверхні на роботу клина. Види оранки. Різання ґрунту  клином  

і  лезом.  Процес  обертання  скиби  корпусом  лемішного  плуга. Подрібнення скиби. 

Вибір ширини захвату і форми рами ґрунтообробних машин. 

Основи конструювання дискових борін і лущильників. 

Конструювання  дискових  ґрунтообробних  машин  і  знарядь.  Різновиди дисків та 

їх застосування. Основні геометричні параметри сферичного диска, їх визначення.  

Процес  роботи  дисків.  Силові  характеристики  дискових  робочих органів.  

Конструювання та розрахунок культиваторів. 

Призначення і класифікація культиваторів. Універсальні стрілчасті лапи та їх 

основні геометричні параметри. Матеріал для полільних лап, заточка. Стояки 
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культиваторних  лап.  Виліт  лапи.  Система  кріплення  лап  до рами та стійкість ходу 

по глибіні. Вибір основних параметрів культиватора. Ширина захвату. 

Фрези. Обґрунтування робочого процесу.  

Конструювання  і  розрахунок  культиваторів.  Взаємне  розміщення  лап. Умови 

ковзання кореня по лезу лапи. Визначення кута установки леза лапи. Призначення  фрез. 

Машини з робочими органами, їх робочий  процес. Основні технологічні параметри 

роботи фрези. Показник кінематичного режиму роботи фрези, залежність вигляду 

траєкторії фрези від значення показника кінематичного режиму роботи. Витрати 

потужності для роботи фрези. Основні конструктивні параметри фрези.   

Ущільнююча дія сільськогосподарських машин на ґрунт. 

Ущільнення ґрунту та опорні органи сільськогосподарських машин. Режими 

кочення колеса. Дія на ґрунт колеса при русі без ковзання і буксування. Утворення колії. 

Дія на ґрунт веденого колеса. Дія на ґрунт ведучого колеса. Опір коченню колеса. 

Шляхи зниження тиску опорних елементів на ґрунт, маси машини кратності  проходу 

колеса по одному сліду. Оптимізація параметрів коліс і режимів руху. 

Основи конструювання та розрахунку машин для сівби. 

Технологічний  процес  роботи  сівалок.  Основи  теорії  котушково-жолобчастих 

висівних апаратів. Схема роботи котушки. Робочий об’єм котушки. Обґрунтування 

параметрів і режимів роботи. Основи теорії сошників. Розрахунок параметрів. Сили, що 

діють на сошник, умови  стійкого ходу сошника. Кінематичний розрахунок механізму 

піднімання сошників. 

Основи конструювання та розрахунку машин для садіння. 

Обґрунтування  параметрів  картоплесадильних  апаратів. Ложково-дискові 

апарати. Складові елементи циклу черпального апарату та  обґрунтування його 

параметрів. Захоплення бульб ложечкою. Кінематичний  показник  апаратів для садіння 

розсади. Рівняння траєкторії руху різних точок розсади під час процесу садіння.  

Основи конструювання машин для внесення мінеральних добрив. 

Види мінеральних добрив. Машини  для  внесення  мінеральних    добрив. 

Конструювання відцентрованих розсіювальних дисків. Робочий  процес: відносне  

переміщення  гранул  по  диску  та  рух  гранул  у  вільному  польоті. Розрахунок 

шнекових висівних апаратів. Основи розрахунку та конструювання туковисіваючих 

апаратів сівалок. 

Основи конструювання машин для внесення органічних добрив. 

Машини для внесення органічних добрив. Робочий процес. Відносне переміщення  

часточок  добрив по лопаті ротора (барабана, бітера).  Вільний  політ часточки добрив 

під дією отриманої кінетичної енергії та сили ваги. Вибір параметрів розкидального та 

конвеєрного апаратів.   

Основи конструювання машин для хімічного захисту рослин. 

Машини для хімічного захисту рослин. Розрахунок параметрів насосів 

обприскувачів: подача, коефіцієнт корисної дії, потужність. Обґрунтування параметрів 

розпилювальних пристроїв. Відцентрові  розпилювачі. Витрати робочої рідини за 

хвилину. Дисперсність розпилу. Повітряні потоки вентиляторних обприскувачів. Осьова 

швидкість. Схема вільного затопленого струменя.   

Конструювання сегментно-пальцевих різальних апаратів. 

Принципи зрізу рослин і типи різальних апаратів. Механізм приводу ножа: плоскі і 

просторові. Кінематика ножа. Визначення швидкостей початку і кінця різання для 

апарата нормального різання. Взаємодія різальної пари з рослинами. Вибір і 

обґрунтування основних параметрів різальних  апаратів.  Гострота леза. Відгинання 

стеблин і висота зрізу. Призначення, типи і конструювання піднімачів стебел і гички. 
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Основи конструювання подільників. 

Конструювання ротаційних різальних апаратів.  

Ротаційні з вертикальною віссю обертання. Траєкторія абсолютного  руху ножа. 

Кутова швидкість ротора. Необхідна потужність. Ротаційні з горизонтальною віссю 

обертання. Частота обертання ротора. Довжина  робочої частини ножа. Кількість рядів 

ножів. Ротаційні з прямолінійним поступальним рухом ножа. Основні параметри.  

Основи конструювання і розрахунку мотовила. 

Призначення і типи мотовил. Кінематика руху планки мотовила.  Початок 

підведення стеблин планкою. Висота установки мотовила над  різальним апаратом. 

Положення ножа відносно мотовила. Винос вала  мотовила, спільна робота з різаним 

апаратом. Радіус мотовила.  Кінематичний режим роботи мотовила.  Ступінь  дії  

мотовила  на  хлібостій.  Крок мотовила. Потужність на привод мотовила. 

Основи конструювання молотильних пристроїв. 

Характеристика хлібної маси і її технологічні властивості, які впливають на процес 

обмолоту. Робочий процес бильного молотильного  пристрою. Кінематика рослинної 

маси в молотильному пристрої. Дійсна та пропускна здатність молотильного апарату. 

Визначення основних параметрів  молотильних  апаратів.  Основні рівняння роботи 

молотильного барабана. Технологічні показники роботи молотильних пристроїв. 

Фактори, що визначають вимолот, сепарацію і подрібнення.  

Розрахунок соломотрясів і процесу їх роботи. 

Типи  соломотрясів, процес їх роботи. Кінематичний  режим  роботи соломотрясів. 

Основне рівняння сепарації. Рух вороху по клавіші соломотряса. Умови переміщення 

вороху вниз по клавіші, умови відриву, умови руху вороху вверх. Середня швидкість 

переміщення вороху на  соломотрясі. Визначення основних параметрів соломотряса. 

Шляхи  зменшення втрат зерна за соломотрясом.  

Режими руху вороху і насіння на решетах, які коливаються. 

Фізико-механічні властивості зернового вороху, які впливають на розподіл 

компонентів. Розмірні характеристики  насіння, вибір форм і  розмірів отворів решіт. 

Рух частинок по поверхні решета. Умови  переміщення  матеріалу  на решітному стані. 

Кінематичний режим роботи. Умови проходження зерна через отвори. Кінематичні та 

установчі  параметри  решіт.  Якість  і  продуктивність роботи решіт.  

Робота вентиляторів і розрахунок параметрів очистки. 

Аеродинамічні властивості компонентів зернового вороху  (насіння).  Типи 

вентиляторів. Дія повітряного потоку. Розсіювання траєкторій. Продуктивність. 

Визначення основних параметрів вентилятора.  Вибір вентилятора. Основне рівняння 

вентилятора. Робочий процес з горизонтальним повітряним  потоком.  Сепарація  

вертикальним  потоком.  Регулювання повітряних систем та якість роботи очистки.  

Схеми  і елементи конструкції збиральних машин. 

Схеми  поперечно-потокових  (барабанних)  і  роторних  молотильно-

сепарувальних пристроїв. Тенденції розвитку. 

Основи конструювання машин для збирання кормових культур.  

Зоотехнічні та агрономічні вимоги до подрібнення кормових  культур.  

Подрібнювальні апарати. Типи  подрібнювачів. Обґрунтування основних параметрів 

подрібнювачів. Визначення технологічних показників процесу подрібнення. Пропускна 

здатність. Продуктивність.  

Конструювання та розрахунок підбирачів. 

Призначення і типи підбирачів. Кінематичний  режим  роботи  на  прикладі 

підбирача з пружинними  пальцями що  ховаються. Траєкторії сусідніх пальців. 

Розрахунок  параметрів  підбирачів:  крок,  подача, частота  обертання тощо. 
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Призначення і типи транспортувальних пристроїв. Визначення параметрів полотенно-

планчастих транспортерів. Умова відривання стеблової маси від полотна конвеєра.  

Основи конструювання відривних та плющильних вальців. 

Типи та призначення відривних і плющильних пристроїв. Фактори,  які впливають 

на процес плющення. Умова захвату стеблин гладенькими вальцями. Способи  

покращення  захвату  стеблин.  Швидкість  обертання  вальців під час збирання 

кукурудзи.  

Розрахунок бральних та обчісувальних апаратів. 

Фізико-механічні властивості стебел льону. Призначення та типи бральних 

апаратів. Вхід стеблин в бральний апарат (умова). Брання стеблин подовжніми мисами. 

Основні параметри брального апарату. Умова повного  брання  льону  з  ґрунту  

стрічково-дисковим  апаратом. Призначення і типи  обчісувальних  пристроїв.  Режим  

обчісування однобарабанним  апаратом.  Швидкість  стрічки, швидкість  машини, 

швидкість затискного транспортера.  

Основи конструювання гичкозрізальних і копаючих робочих органів 

бурякозбиральних машин. 

Фізико-механічні  властивості  буряків  в  період  збирання. Елементи  теорії 

гичкозрізальних апаратів. Кут установки щупа копіра. Типи та основні параметри 

копаючих робочих органів. Типи очисників. Основні параметри шнекового очисника. 

Розрахунок  робочих  органів    для  підкопування,  сепарації  і сортування 

картоплі. 

Фізико-механічні властивості картоплі в період збирання. Типи та основні 

параметри підкопуючи робочих органів. Робочі органи для  сепарації.  Процес 

струшування. Основні параметри пруткового елеватора  та гірки. Типи сортувальних 

робочих органів. Визначення основних  параметрів сортувальної роликової поверхні.  

Основи конструювання трієрів. 

Типи  трієрів,  процес  їх  роботи.  Умови  рівноваги  зерна  в  комірці  трієра. Кути  

початку  ковзання  і  випадіння  насіння.  Розрахунок  основних  параметрів 

циліндричного трієра. Рівняння сепарації циліндричного трієра. Регулювання та вибір 

трієрів.  

Основи розрахунку зерносушарок. 

Особливості сушки зерна. Теоретичні основи видалення вологи з рослинних 

матеріалів. Способи сушки рослинних матеріалів. Конструкційні особливості 

зерносушарок.  Розрахунок  основних  параметрів і режимів  роботи зерносушарок.   

 

Рекомендована література до розділу 

1. Бледных В.В. Устройство, расчет и проектирование почвообрабатывающих 

орудий : Учебное пособие / В.В. Бледных. – ЧГАА. Челябинск, 2010. – 203 с. 

2. Бурченко  П.Н.  Механико-технологические  основы  почвообрабатывающих 

машин нового поколения / П.Н. Бурченко. – М. : ВИМ, 2002.  

3. Долгов И.А. Уборочные сельскохозяйственные машины / И.А. Долгов : Учебник. 

– Ростов н/Д : Издательский центр ДГТУ, 2003. – 707 с. 

4. Огрызков Е.П. Усовершенствованные и новые теории технологгических 

процессов земледельческих орудий с практическими приложениями [Text] : учеб. 

пособие / Е.П. Огрызков, В.Е. Огрызков, П.В. Огрызков ; Под ред. Е.П. Огрызкова. – 

Омск : Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2005. – 92 с. 

5. Панов  И.М.  Физические  основы  механики почв / И.М. Панов, В.И. Ветохин. – 

К. : Феникс, 2008. – 266 с. 



13 

6. Резник Н.Е. Теория резания лезвием и основы расчета режущих аппаратов / Н.Е. 

Резник. – М. : Машиностроение, 1975. – 311 с. 

7.Синеоков Г.Н. Теория и расчет почвообрабатывающих машин : Монография/ 

Г.Н. Синеоков, И.М. Панов. – М. : Машиностроение, 1977. – 328 с.  

8. Справочник конструктора сельскохозяйственных машин. В 2-х т. / Под ред. А.В. 

Красниченко. – Т.1. – М. : Машиностроение, 1961. – 862 с. 

9. Трубилин Е.И. Сельскохозяйственные машины (Конструкция, теория, расет). 

Часть 1 / Е.И. Трубилин, В.А. Абликов, Л.П. Соломатина, А.Н. Лютый. – Краснодар : 

КГАУ, 2008. – 200 с.  

10. Трубилин Е.И. Машины для уборки сельскохозяйственных культур машини 

(Конструкция, теория, расет) / Е.И. Трубилин, В.А. Абликов. – Краснодар : КГАУ, 2010. 

– 325 с. 

11. Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины / В.М. Халанский, И.В. 

Горбачев. – М. : КолосС, 2004. – 624 с. 

 

Проектування та розрахунок машин для тваринництва 

 

 Технологічне обладнання для подрібнення кормів. 

 Теоретичні положення процесу подрібнення. Робочий процес молоткової 

дробарки. Оцінка механічних і конструктивних факторів подрібнення. Робота 

деформації під час удару. Розрахунок молоткових дробарок. Основи теорії вальцьових 

млинів. Розрахунок конструктивних параметрів вальцьових млинів. Теоретичні основи 

подрібнення стеблових кормів. Розрахунок основних робочих органів дискових і 

барабанних соломосилосорізок, визначення геометричних і кінематичних параметрів 

живильника, розрахунок пневматичного вивантажувального пристрою. Основи теорії 

різання коренебульбоплодів. Розрахунок дискового подрібнювача коренеплодів. 

Конструктивні схеми машин для миття коренебульбоплодів. Розрахунок шнекової 

мийки. 

 Обладнання для дозування кормів. 

 Класифікація дозаторів. Конструктивні схеми та основи розрахунку об’ємних 

дозаторів неперервної дії (барабанних, секторних, дискових, шнекових, стрічкових, 

відцентрових, вібраційних лоткових). 

 Обладнання для змішування кормів. 

 Основи теорії змішування. Класифікація змішувачів. Розрахунок шнекових 

змішувачів безперервної дії та вертикальних шнекових змішувачів періодичної дії. 

Розрахунок одно- та двовальних лопатевих змішувачів періодичної дії. 

 Машини та обладнання для теплової і хімічної обробки кормів. 

 Конструктивні схеми машин та обладнання для сушіння кормів, вологотеплової 

обробка зерна, запарювання бульбоплодів, термохімічної обробки грубих кормів. Аналіз 

роботи теплообмінних апаратів. Технологічний розрахунок запарників. 

 Машини та обладнання для гранулювання і брикетування кормів. 

 Процеси гранулювання та брикетування кормів. Конструктивні схеми пресів для 

гранулювання та брикетування кормів. Розрахунок основних параметрів гранулятора. 

 Машини та обладнання для роздавання кормів. 

 Загальна класифікація кормороздавальних пристроїв. Конструктивні схеми 

роздавачів кормів для ВРХ, свиней та птиці. Технологічні розрахунки пересувних та 

стаціонарних кормороздавачів. Розрахунок стрічкових, ланцюгових, ланцюгово-

планчатих, скребкових і шнекових робочих органів кормороздавачів. Розрахунок 

спірально-гвинтових транспортерів. 
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 Машини та обладнання для видалення і утилізації гною. 

 Класифікація засобів видалення гною. Схеми механічних та гідравлічних засобів 

видалення гною. Технологічний розрахунок засобів видалення гною (кількості гною, 

мобільних засобів видалення гною і скребкових транспортерів колової дії, скреперної 

установки). Схеми будови біогазових генераторів. Енергетичний баланс біогазової 

установки. Розрахунок установки для одержання біогазу.   

 Машини та обладнання для доїння корів. 

 Доїльні апарати. Принцип роботи дво- та тритактного доїльного апарата. Схеми 

доїльних установок. Розрахунок обладнання для доїння корів: визначення витрати 

повітря, продуктивності вакуум-насоса, параметрів доїльних апаратів. Автоматизація та 

роботизація процесів доїння.  

 Машини та обладнання для первинної оброки та переробки молока. 

 Схеми засобів для очищення та теплової обробки молока. Теплові процеси, що 

відбуваються під час охолодження та нагрівання молока. Пастеризація молока, 

розрахунок параметрів витискуючого барабана пастеризатора. Схеми обладнання для 

сепарації молока. Визначення продуктивності сепаратора, потужності, критичної 

кутової швидкості вала барабана сепаратора. 

 Машини та обладнання для вівчарства. 

 Механізація стриження овець. Технологічний розрахунок пункту для стриження 

овець. Конструктивний розрахунок стригального апарата. 

 

Рекомендована література до розділу 

1. Адамчук В.В. Механизация и автоматизацbя производства молока / В.В. 

Адамчук, В.В. Братишко, Р.Б. Кудринецкий и др.. Под общ. ред.          В.В. Адамчука, 

А.И. Фененка. – Нежин : Издатель ЧП Лысенко Н.М., 2013. – 324 с. 

2. Бойко І. Г. Машини та обладнання для тваринництва : підручник. В 2-х томах  / 

[О.А. Науменко, І,Г. Бойко, О.В. Нанка, В.М. Полупанов та інші]. За ред. І.Г. Бойка. – 

Т.1. – Харків : ХНТУСГ, 2006. – 225 с. 

3. Бойко І. Г. Машини та обладнання для тваринництва : підручник. В 2-х томах  / 

[О.А. Науменко, І,Г. Бойко,  В.І. Грідасов, А.І. Дзюба та інші]. За ред. І.Г. Бойка. – Т.2. – 

Харків : ХНТУСГ, 2006. – 279 с.  

4. Коба В.Г. Механизация и технология производства продукции животноводства / 

[В.Г. Коба, Н.В. Брагинец, Д.Н. Мурусидзе, В.Ф.Некрашевич] – М. : Колос, 1999. – 528 

с. 

5. Машины для механизации животноводческих ферм. Теория и расчёт. 

[Электронный ресурс] : электронный учебник. Ч. 1,2 / Д. Ф. Кольга [и др.]. – Минск : 

БГАТУ, 2004. 

6. Ревенко І.І. Механізація тваринництва / І.І. Ревенко, В.М. Щербак. – К. : Вища 

освіта, 2004. – 319 с. 

7. Ревенко І.І. Машини та обладнання для тваринництва : підручник / І.І. Ревенко, 

М.В. Брагінець, В.І. Ребенко. – К. : Кондор, 2009. – 731 с. 

8. Ревенко І.І. Машини та обладнання для тваринництва : посібник-практикум / [І.І. 

Ревенко, М.В. Брагінець, О.О. Заболотько та інші]. – К. : Кондор, 2012. – 562 с. 

9. Сиротюк В.М. Машини та обладнання для тваринництва : навч. посібник / В.М. 

Сиротюк. – Львів : Магнолія, 2009. – 200 с. 

10. Теорія та розрахунок машин для тваринництва / [Б.П. Шабельник, М.М. 

Троянов, І.Г. Бойко та інші]. За ред. І.Г. Бойка. – Харків, 2002. – 216 с. 
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Проектування та розрахунок машин для зберігання та переробки 

сільськогосподарської продукції 

 Технологічне обладнання для підготовки сільськогосподарської продукції до 

процесів переробки. 

 Транспортне обладнання переробного виробництва, розрахунок основних 

параметрів конвеєрів і транспортерів. Особливості конструкції та розрахунок машини 

для миття та очищення сільськогосподарської продукції. Машини для механічної 

обробки поверхневого покриву продукції тваринництва (для зняття та обробки шкір 

тварин; для зняття щетини, волосу та оперення) – конструкція та розрахунок.   

 Машини для подрібнення сільськогосподарської продукції. 

 Основи теорії подрібнення, загальна характеристика та параметри процесу 

подрібнення. Методика розрахунку продуктивності машин для різання. Особливості 

процесу та розрахунок основних параметрів машин для різання м’яса та м’ясопродуктів. 

Особливості розрахунку машин для подрібнення сільськогосподарської продукції 

(дробарок, млинів). 

 Машини для перемішування сільськогосподарської продукції. 

 Характеристика процесу перемішування та особливості обладнання. Розрахунок 

основних параметрів машин для перемішування рідкої та пластичної продукції, а також 

сипкої сировини. Розрахунок основних параметрів машин для пневматичного 

перемішування. Диспергування рідин. Емульгатори та гомогенізатори. Процеси 

піноутворення та псевдорозрідження. 

 Обладнання для перероброки сільськогосподарської продукції тиском. 

 Характеристика та основні параметри процесу відтискання рідкої фракції з 

сільськогосподарської продукції. Розрахунок основних параметрів гідравлічних, 

гвинтових і шнекових пресів. Класифікація та принципові схеми формувального 

обладнання. Розрахунок основних параметрів формувальних машин, дозаторів і 

дозувально-формувальних машин. Сутність процесу брикетування, розрахунок 

основних параметрів брикетувального пресу. Розрахунок преса для виготовлення 

макаронних виробів, преса-гранулятора та преса для цукру-рафінаду.  

 Обладнання для розділення неоднорідних систем. 

 Характеристика та основні параметри процесу відстоювання неоднорідних 

систем. Розрахунок основних параметрів відстійників. Сутність та класифікація 

процесів розділення неоднорідних систем під дією відцентрових сил. Принципові схеми 

та розрахунок основних параметрів центрифуг. Розрахунок основних параметрів аеро- 

та гідроциклонів. Обладнання для фільтрування неоднорідних систем. Розрахунок 

вакуум-фільтра. Основні типи фільтраційних апаратів перервної та безперервної дії. 

Обладнання для розділення сипкої та дрібно кускової продукції. Розрахунок основних 

параметрів ситових машин. 

 Теплові процеси та апарати. 

 Задачі та способи теплової обробки сільськогосподарських продуктів і матеріалів. 

Способи та основні закономірності передачі теплоти. Нагрівання водяною парою, 

електричним струмом, проміжними теплоносіями.  Розрахунок багатоходового 

теплообмінника. Сутність і способи охолодження та заморожування. Класифікація, 

конструкції та розрахунок теплообмінників. Теоретичні основи процесу випарювання, 

класифікація методів випарювання, випарні апарати. Конденсація. Процеси пастеризації 

та стерилізації. Інтенсифікація теплових процесів і регенерація теплоти. 

 Масообмінні процеси та апарати. 



16 

 Класифікація процесів масообміну, способи масопередачі, рівняння масопередачі. 

Процеси абсорбції, адсорбції та десорбції. Сорбційні апарати. 

Розрахунок абсорбера. Сутність та область застосування процесів екстрагування. 

Апарати для екстрагування. Загальна характеристика процесу сушіння. Властивості 

вологих матеріалів. Види зв’язку вологи. Статика та кінетика сушіння. Основні апарати 

для сушіння сільськогосподарської продукції. Розрахунок барабанної сушарки. 

Спеціальні та перспективні методи сушіння. 

 Кристалізація та розчинення. 

 Сутність процесу кристалізації та область його застосування. Механізм та 

кінетика процесу кристалізації. Способи кристалізації та кристалізатори. Фізична суть, 

механізм та кінетика процесу розчинення. Способи розчинення та апарати, що 

використовуються. 

Рекомендована література до розділу 

1. Богомолов О.В. Курсове та дипломне проектування обладнання переробних і 

харчових підприємств : Навч. посібник. – Харків : Еспада, 2005. – 432 с. 

2. Дацишин  О.В.  Механізація  переробки  та зберігання плодоовочевої продукції 

/ [О.В. Дацишин, О.В. Гвоздєв та ін.].— К. : Мета, 2003. – 287 с. 

3. Кодра Ю.В. Технологічні машини. Розрахунок і конструювання : Навч. 

посібник / Ю.В. Кодра, З.А. Стоцько. За ред. З.А. Стоцька. – Львів : Видавництво НУ 

«Львівська політехніка», 2004. – 468 с. 

4. Машини  та  обладнання  переробних  виробництв :  Навч. посібник / О.В. 

Дацишин, А.І. Ткачук, Д.С. Чубов та ін. – К. : Вища освіта, 2005.– 159 с.  

5. Машины  и  аппараты  пищевых  производств  :  учебник  для  вузов  :  в  3  кн.  

Кн.  1  / С.Т. Антипов  [и  др.]; под  ред.  акад.  РАСХН  В.Н.  Панфилова,  проф.  В.Я.  

Грудапова.  — Минск  : БГАТУ,  2007. —  420  с. 

6. Машины  и  аппараты  пищевых  производств  :  учебник  для  вузов  :  в  3  кн.: 

Кн. 2. Т.2  / С.Т. Антипов  [и др.];  под ред. акад.  РАСХН  В.А. Панфилова,  проф.  В.Я. 

Груданова.  — Минск:  БГАТУ, 2008. —  591 с. 

7. Механічні процеси та обладнання переробного та харчового виробництва : 

Навч. посібник / П.С. Берник, З.А. Стоцько, І.П. Паламарчук, В.В. Яськов та ін. – Львів : 

Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2004. – 336 с. 

8. Обладнання підприємств переробної та харчової промисловості / І.С, Гулий, 

М.М. Пушанко, Л.О. Орлов та інші. За ред. акад. І.С. Гулого. – Вінниця, Нова книга, 

2001. – 576 с. 

9. Остриков А.Н. Расчет и конструирование машин и аппаратов пищевых 

производств / А.Н. Остриков, О.В. Абрамов. – М. : ГИОРД, 2003. – 352 с. 

10. Процеси і апарати харчових виробництв : підручник / За ред. проф.  І.Ф. 

Малежика. – К. : НУХТ, 2003. – 400 с. 

11. Процеси та апарати харчових виробництв : підручник / А.М. Поперечний, О.І. 

Черевко, В.Б. Гаркуша та ін.. За ред. А.М. Поперечного. – К. : Центр учбової літератури, 

2007. – 304 с. 

12. Соколов В.И. Основы расчета и конструирования машин и аппаратов пищевых 

производств / В.И. Соколов. – М. : Машиностроение, 1983. – 447 с. 

13. Технологічне  обладнання  зернопереробних  та  олійних виробництв : Навч. 

посібник / [О.В. Дацишин, А.І. Ткачук, О.В. Гвоздєв та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 

2008. – 488 с.   

14. Технологічне  обладнання  зернопереробних  та  олійних виробництв:  Навч.  

посібник/ [О.В. Дацишин, А.І. Ткачук, О.В. Гвоздєв та ін.]. – К. : Вища освіта, 2008.– 459 

с.  
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15. Технологічне обладнання хлібопекарських і макаронних виробництв : Підруч. 

для студ. вищ. техн. закл. освіти / [О.Т. Лісовенко, О.А. Руденко-Грицюк, І.М. 

Литовченко, С.Д. Дудко, І.В. Зірніс, С.І. Сидоренко, О. В. Ковальов, І.О. Лісовенко, 

М.Є. Чернов, А. Г. Котенко]; ред.: О. Т. Лісовенко. – К. : Наук. думка, 2000. –  282 c. 

 

Проектування та розрахунок машин і обладнання для технічного сервісу 

 

 Проектування підйомно-транспортного обладнання підприємств технічного 

сервісу. 

 Транспортне обладнання підприємств технічного сервісу. Домкрати та піднімачі. 

Розрахунок гвинтового, рейкового, та гідравлічного домкрата. Класифікація піднімачів. 

Гвинтові електромеханічні піднімачі. Гідравлічні піднімачі. Розрахунок механізмів 

піднімання, переміщення та повороту вантажів. Класифікація конвеєрів. Визначення 

приводу конвеєра. Розрахунок найпростішого линвового конвеєра. Розрахунок 

ланцюгового конвеєра. Загальна послідовність розрахунку конвеєрів. Розрахунок 

монорельса. Маніпулятори та кантувачі. Основні принципи їх проектного розрахунку.  

 Проектування мийно-очисного обладнання. 

 Класифікація забруднень. Класифікація методів очищення. Мийні засоби. 

Призначення та класифікація мийних машин. Насадки гідрантів струменевих мийних 

машин. Розрахунок гідрантів струменевих мийних машин.  Насосні станції мийних 

машин, їх розрахунок. Конструкції щіток. Особливості розрахунку щіткових установок 

для очищення. Очисні споруди мийних машин. Тепловий розрахунок мийних установок. 

Розрахунок занурювальної та струменевої мийних машин. 

 Проектування обладнання для розбирання-складання. 

 Класифікація розбірно-складального обладнання. Основи проектування приводів 

обладнання для розбирання та складання: пневматичного поршневого, пневматичного 

діафрагмового та  гідравлічного. Класифікація гайкокрутів. Розрахунок інерційно-

ударного гайкокрута. Основні конструкції знімачів. Сили в пресових з’єднаннях. 

Розрахунок елементів гвинтового знімача. Розрахунок зубчастої передачі та храпового 

механізму ручного рейкового преса. Розрахунок пневмо- та гідроприводів пресів. 

 Проектування обладнання для дефектування-комплектування. 

 Пристрої та інструмент для контролю розмірів і форми деталей. Прилади та 

установки для виявлення скритих дефектів у деталях. Розрахунок устаткування для 

балансування роторів. 

 Проектування обладнання для відновлення зношених деталей. 

 Проектування та розрахунок параметрів установок для відновлення зношених 

деталей (для зварювання та наплавлення; для дугової металізації; для електрохімічних 

способів відновлення). Вибір параметрів зварювального трансформатора.  Обладнання 

для оброки деталей тиском. 

 Проектування елементів контрольно-діагностичного та обкатувально-

випробувального обладнання. 

 Призначення та класифікація контрольно-діагностичного та обкатувально-

випробувального обладнання. Механізми створення навантаження та умови їх вибору. 

Проектування стендів для перевірки потужності. Розрахунок стенда для обкатування 

коробок передач з замкнутим силовим контуром. Розрахунок основних параметрів 

стендів для перевірки гальм. 

 Проектування обладнання для нанесення лакофарбових покрить. 

 Вимоги до лакофарбових покрить і фарбувального обладнання. Призначення та 

класифікація фарбувального обладнання. Розрахунок фарбувальної камери. Обладнання 
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для сушіння лакофарбових покрить. Тепловий розрахунок конвекційної сушильної 

камери. Розрахунок параметрів вентиляції. Механізація та автоматизація фарбувальних 

робіт. 

Рекомендована література до розділу 

1. Власов Ю.А. Основы проектирования и эксплуатации технологического 

оборудования : учебное пособие / Ю.А. Власов, Н.Т. Тищенко. – Томск : Изд-во Томск. 

архитектурно-строительного ун-та, 2004. – 277 с. 

2. Васильев В.И. Основы проектирования технологического оборудования 

автотранспортных предприятий : учебное пособие / В.И. Васильев. – Курган : Изд-во 

Курганского машиностроительного ин-та, 1992. – 87 с. 

3.    Кудрин А.И. Основы расчета нестандартизованного оборудования для 

технического  обслуживания и текущего  ремонта автомобилей :  учебное пособие / А.И. 

Кудрин. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2003. – 168 с. 

4. Тельнов  А.Ф. Моющие средства, их использование в машиностроении  и 

регенерации / А.Ф. Тельнов, Ю.С. Козлов, О.Б. Кузнецов. – М. : Машиностроение, 1993. 

– 208 с.  

5.  Черепанов  Л.Б.  Основы  проектирования элементов технологического 

оборудования:  Учебное  пособие / Л.Б. Черепанов.  –  Пермь:  Пермский  

государственный технический университет, 2001. – 58 с. 

 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ НА ВСТУПНОМУ  

ІСПИТІ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  ДО АСПІРАНТУРИ У ЛНУП 

 

Вступний іспит проводиться в письмовій формі. 

Тривалість іспиту 2 години (120 хвилин) 

Вступний іспит включає запитання рівнозначної складності з дисциплін фахового 

спрямування. 

Білет містить 4 запитання рівнозначної складності, сформованих на основі 

програми вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності. Вступник повинен надати 

розгорнуті відповіді на поставлені запитання. 

Оцінювання вступного іспиту зі спеціальності для здобуття освітнього ступеня 

«Доктор філософії» проводиться за 100-бальною шкалою (до 25 балів за правильну 

відповідь на кожне з чотирьох запитань) на основі чого розраховується загальна оцінка 

за іспит.  

Система оцінювання запитань вступного іспиту зі спеціальності. 

- 23-25 балів – вступник надав повну відповідь на запитання білету з наведенням 

за необхідності схем, рисунків, чим виявив глибоке опанування змісту навчального 

матеріалу, володіння понятійним апаратом, уміння логічно пов’язувати теорію з 

власними судженнями; 

- 19-22 бали – має місце повне засвоєння вступником необхідного матеріалу, 

володіння понятійним апаратом, демонстрація здатності використовувати знання для 

вирішення практичних завдань, але у змісті і формі відповіді трапляються окремі 

похибки; 
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- 15-18 балів – вступником продемонстровані знання і розуміння основних 

положень матеріалу, при цьому виклад його неповний і непослідовний; мають місце 

неточності у визначенні понять, виявлено нездатність доказово обґрунтовувати свої 

судження при розгляді ситуацій практичного характеру; 

- 1-14 балів – вступник має розрізнені, безсистемні знання, не вміє виділяти 

головне і другорядне, допускає помилки у визначенні понять, хаотично і невпевнено 

викладає матеріал, не може використовувати знання для практичного вирішення 

завдань. 

 

Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на вступних 

іспитах зі спеціальності, оцінюються за 100-бальною шкалою. Вступники, які наберуть 

менш як 60 балів, позбавлятимуться права участі у конкурсі. 

Підсумкові оцінки виставляються та вносяться до екзаменаційної відомості. 

 

У разі одержання однакової кількості балів вищу позицію в рейтинговому списку 

посідає вступник, який: 

- має більшу кількість наукових публікацій за обраною спеціальністю у 

вітчизняних та закордонних наукових фахових виданнях; 

- має більшу кількість патентів на винаходи (авторських свідоцтв про винаходи) 

за обраною спеціальністю; 

- отримав призові місця за участь в Всеукраїнських олімпіадах та Всеукраїнських 

конкурсах студентських наукових робіт із дисциплін з відповідної галузі наук; 

- має вищий середній бал додатку до диплома; 

- має більшу кількість тез доповідей за обраною спеціальністю на наукових 

конференціях. 

- має сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови за професійним 

спрямуванням, що підтверджує рівні В2-С2. 

 

 

 

Програму розглянуто на засіданні приймальної комісії ЛНУП (протокол № 7 від 

13.05.2022 р.). 

 


