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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Програма фахових вступних випробувань для здобуття ступеня 

магістра на базі раніше здобутого ступеня бакалавра, освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста розроблена згідно з Правилами прийому 
до ДВНЗ УДХТУ у 2019 році (розпорядження № 2 від 15.02.2019). 

Фахове вступне випробування це комплексне завдання, складене на 
основі вимог до знань та вмінь бакалаврів за спеціальністю 133 Галузеве 
машинобудування, і базується на навчальному матеріалі фундаментальних та 
загально-інженерних дисциплін, що сприяють виробленню й удосконаленню 
практичних навичок і логічного мислення студентів-механіків. 

Комплексні завдання, що входять до складу фахового вступного 
випробування мають формалізовані завдання рівнозначної складності. 
Вирішення кожного завдання вимагає від студента не репродуктивної, а 
творчої розумової діяльності. Всі завдання є комплексними, мають 
професійне спрямування та повністю відповідають ОКХ та ОПП бакалаврів 
за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування. 

Принцип комплексності реалізується шляхом уведення до кожного 
варіанта не спеціальних завдань за окремими дисциплінами, а завдань, які 
вимагають від студента застосовувати інтегровані знання фахових дисциплін. 

Важливе значення має самостійна робота студента з навчальним 
матеріалом в процесі підготовки до фахового вступного випробування. З 
метою полегшення вивчення та підготовки до фахового вступного 
випробування у програмі наведено перелік рекомендованої літератури. 

Програма фахового вступного випробування на здобуття ступеня 
магістра на базі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліста) за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування містить 
мету, завдання та перелік дисциплін з фахового вступного випробування, а 
також перелік питань з кожної з дисциплін, список рекомендованої 
літератури для підготовки, критерії оцінювання знань. 
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2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
Метою фахового вступного випробування є комплексна перевірка 

знань осіб, які бажають продовжити навчання для здобуття ступеня магістра 
на базі отриманого ступеня бакалавра (освітньо квалівікафійного рівня 
спеціаліста) за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування. 

Вступник повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-
орієнтовані вміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці і здатність 
вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідного рівня. 

Дисципліни, що виносяться на іспит є дисциплінами професійної та 
практичної підготовки, у яких вивчаються теоретичні та практичні основи 
процесів, апаратів та машин, що застосовуються в хімічних виробництвах та 
на підприємствах. Дисципліни базуються на комплексі загальноосвітніх і 
спеціальних дисциплін і є основними для вирішення наукових та інженерно-
прикладних проблем, пов'язаних з розрахунком, проектуванням і 
обслуговуванням обладнання. 

Програма фахового вступного випробування на здобуття ступеня 
магістра на базі здобутого ступеня бакалавра (освітньо квалівікафійного 
рівня спеціаліста) за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування містить 
мету, завдання та перелік дисциплін з фахового вступного випробування, а 
також перелік питань з кожної з дисциплін та список рекомендованої 
літератури для підготовки. 
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3. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 
ВИПРОБУВАННЯ ЗА БЛОКОМИ „ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЧНА 

ІНЖЕНЕРІЯ ХІМІЧНИХ ТА НАФТОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ” 
ТА „ГАЛУЗЕВА ІНЖЕНЕРІЯ БІОТЕХНІЧНИХ І 

ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ВИРОБНИЦТВ” 
 
3.1 Технологічне обладнання хімічних виробництв 
 
Питання, винесені на іспит: 

1. Конструкція, область застосування, переваги і недоліки випарних 
апаратів з природною циркуляцією розчину. 

2. Конструкція, принцип дії, область застосування, переваги і недоліки 
барабанних сушарок. 

3. Область застосування поршневих компресорів, їх переваги та 
недоліки. Типи компресорів, розрахунок числа ступенів стиснення. 

4. Типи, конструкції , область застосування багатоступеневих 
відцентрових компресорів, їх особливості і переваги. Розрахунок 
необхідної кількості ступеней. 

5. Теплообмінні апарати повітряного охолодження. Застосування, 
конструкції, принцип дії. Переваги та недоліки апаратів. 

6. Кожухотрубчасті теплообмінні апарати з температурним 
компенсатором. Конструкція, область застосування, переваги і недоліки. 

7. Конструкція, принцип дії, переваги і недоліки теплообмінних апаратів 
типу ТУ. 

8. Багатоступеневі відцентрові насоси. Конструкція, умови застосування, 
переваги та недоліки. 

9. Теплообмінні апарати з плаваючою головкою. Конструкції, умови 
застосування, переваги та недоліки. 
10. Поршневі компресори вертикального типу. Конструкції, переваги та 

недоліки у порівнянні з горизонтальними. 
11. Запірна трубопровідна арматура. Основні конструкції, умови їх 

застосування, переваги та недоліки окремих конструкцій. 
12. Поршневі насоси. Основні конструкції, принцип дії, переваги та 

недоліки у порівнянні з відцентровими насосами. 
13. Конструкції, принцип дії, переваги та недоліки пластинчастих 

масообмінних апаратів. 
14. Шестерінчасті насоси. Конструкції, принцип дії, переваги та недоліки. 
15. Центрифуги типу ОГШ. Конструкції, принцип дії, переваги та 

недоліки. 
16. Конструкція, область застосування, переваги і недоліки 

кожухотрубчастих теплообмінних апаратів з нерухомими трубними 
решітками. 
17. Конструкція, принцип дії, область  застосування, переваги та недоліки 

фільтр-пресів для розділення рідких неоднорідних систем. 
18. Основні конструкції колонних екстракторів. Їх переваги та недоліки. 
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19. Конструкція, область застосування, переваги і недоліки опозитних 
компресорів. Розрахунок основних експлуатаційних показників. 
20. Конструкція, принцип дії, переваги і недоліки теплообмінного 

апарату. 
21. Тарільчасті масообмінні апарати. Основні типи і параметри 

масообмінних контактних тарілок, область застосування. 
22. Особливості конструкції, режим експлуатації насадкових 

масообмінних апаратів, переваги і недоліки. 
23. Реакційні апарати з механічними перемішуючими пристроями. 

Переваги та вади основних типів мішалок. 
24. Патронні фільтр-преси. Конструкції, принцип дії, переваги та 

недоліки. 
25. Конструкція, принцип дії, переваги і недоліки дискових вакуум-

фільтрів. 
26. Барабанні вакуум-фільтри. Конструкції, принцип дії, переваги та 

недоліки. 
27. Відцентрові компресори. Конструкції та принцип дії, переваги та 

недоліки у порівнянні з поршневими. 
28. Центрифуги типу ФГП. Конструкції, принцип дії, переваги та 

недоліки. 
29. Ротаційні насоси. Основні конструкції, принцип дії, переваги та 

недоліки. 
30. Теплообмінні апарати жорсткого типу. Конструкції, умови 

застосування, переваги та недоліки. 
31. Рамні-фільтри. Конструкція, принцип дії, переваги і недоліки. 
32. Конструкція, принцип дії, переваги конвективних барабанних 

сушарок. 
 

 
3.2 Технологія хімічного машинобудування 

 
Питання, винесені на іспит: 

1. Технологія виготовлення шнека центрифуги. 
2. Технологія виготовлення прямовисних валів. 
3. Технологія виготовлення технологічних патрубків для колонних 

масообмінних апаратів. 
4. Технологія виготовлення обичайки циліндрового корпусу випарного 

апарата. 
5. Технологія виготовлення днищ колонних масообмінних апаратів. 
6. Технологія виготовлення штоків для опозитних компресорів. 
7. Технологія виготовлення валів мішалок. 
8. Технологія виготовлення фільтруючих елементів фільтр-преса. 
9. Технологія виготовлення контактних шайб розподільчої головки 

дискового вакуум-фільтра. 
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10. Технологія виготовлення підшипникових вкладишів для барабанних 
фільтрів. 
11. Технологія виготовлення коліс відцентрових компресорів. 
12. Технологія виготовлення обичайки перфорованої ротора центрифуги. 
13. Технологія виготовлення ротора для ротаційного насоса. 
14. Матеріали та основні технологічні операції із виготовлення шестерен 

шестеренних насосів. 
15. Технологія виготовлення трубних решіток для кожухотрубчастих 

ТОА. 
16. Технологія виготовлення пластин пластинчастих теплообмінників. 
17. Технологія виготовлення циліндричних корпусів. 
18. Технологія виготовлення опорних роликів для барабанних сушарок. 
19. Матеріали та основні технологічні операції з виготовлення шатунів 

компресорів 
20. Матеріали та основні технологічні операції з виготовлення корпусних 

деталей для підшипникових вузлів відцентрових компресорів. 
21. Технологія виготовлення трубних пучків для апаратів повітряного 

охолодження. 
22. Технологія виготовлення корпусних фланців для кожухотрубчастих 

теплообмінних апаратів. 
23. Методи розміщення та засоби кріплення труб у трубних решітках 

кожухотрубних апаратів. 
24. Технологія виготовлення корпусних деталей відцентрових насосів. 
25. Технологія виготовлення обичайки корпусу теплообмінного апарату. 
26. Технологія виготовлення поршнів для компресорів. 
27. Технологія виготовлення корпусу вентиля. 
28. Технологія виготовлення циліндрів поршневих насосів. 
29. Технологія виготовлення елементів пластинчастих масообмінних 

апаратів. 
30. Технологія виготовлення корпусних деталей шестеренного насоса.  
31. Технологія виготовлення захисного кожуха центрифуги. 
32. Технологія виготовлення поршневих кілець. 
33. Технологія виготовлення плит фільтр-преса. 

 
3.3 Розрахунок і конструювання машин та апаратів хімічних виробництв 

 
Питання, винесені на іспит: 

1. Розрахувати товщину стінки еліптичного днища колонного 
масообмінного апарата при: D=1,4 м; P=0,4 МПа; t=250 0С; матеріал сталь 
45; П=0,1 мм/рік; τ=10 років. 

2. Розрахувати товщину стінки сферичного днища теплообмінника при: 
D=1 м; P=0,3 МПа; t=200 0С; матеріал сталь 20; П=0,2 мм/рік; τ=15 років. 

3. Визначити затрати потужності на подолання сил тертя в сальнику 
штока компресора: d=30 мм; t=30 0С; P=3 МПа; n=50 м/сек; розмір набивки 
– 14×14 мм. 
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4. Розрахувати товщину стінки обертальної обичайки при: Рс=1200 кг/м3; 
ω=100 рад/с; R=0,5 м; ψ=0,5 м; [σ]=200 МПа; ρ=7850 кг/м3. 

5. Визначити осьове зусилля на шпинделі клинової засувки (навести 
розрахункову схему та розрахункові формули з розшифруванням усіх 
позначень). 

6. Розрахувати консольний вал мішалки на жорсткість при: dв=60 мм; 
m=25 кг; ω=16 с-1; L=1850 мм; ln=300 мм; t=120 0С; матеріал сталь 45. 

7. Розрахувати на міцність осьовий диск колеса відцентрового насоса 
при: D1=0,08 м; D2=0,3 м; n=20 с-1; σn=0; σ2=2 МПа; матеріал сталь 
12Х18Н10Т; t=300 0С. 

8. Навести формулу для визначення моменту тертя між шайбами 
розподільчої головки. Поясніть необхідність визначення цього моменту 
тертя. 

9. Розрахувати на міцність корпус ротаційного насоса: D=0,16 м; P=0,9 
МПа; t=90 0С; матеріал сталь 40. 
10. Визначити зусилля стяжного болта для пластинчастого 

теплообмінника, якщо зусилля, що діє на нього Q=230 кН; матеріал болта 
сталь 40Х; t=100 0С. 
11. Визначити зусилля затягання болтів сальникового ущільнення насоса: 

d=40 мм; t=100 0С; Р=0,8 МПа, набивка – 16×16мм. 
12. Навести методику розрахунку штока штовхача центрифуги типу ФГП. 
13. Навести методику розрахунку шатуна на міцність. 
14. Виконати розрахунок еліптичної кришки кожухотрубчастого 

теплообмінника при: D=0,8 м; P=1 МПа; t=150 0С; матеріал сталь 10. 
15. Розрахувати товщину стінки корпусу насоса при внутрішньому 

діаметрі: D=400 мм; t=150 0С; P=2,5 МПа; матеріал Сталь 45. 
16. Розрахувати допустиму кутову швидкість циліндричної обичайки 

ротора центрифуги при: коефіцієнт заповнення ротора суспензією k=0,5; 
густина суспензії ρ=1400 кг/м3; внутрішній діаметр ротора D=1,2 м; 
товщина стінки s=16 мм; матеріал сталь 12Х18Н10Т; ; t=60 0С. 
17. Визначити діаметр однопрольотного валу з масою, зосередженою 

посередині (масою вала знехтувати): m=30 кг; E=2×1011 Па; ω=100 рад/с; 
L=800 мм; ρ=7800 кг/м3.  
18. Визначити зусилля затягу болтів сальникового ущільнення 

компресора: d=40 мм; ω=100 рад/с;  t=40 0С; Р=1,2 МПа, набивка – 16×16 
мм. 
19. Визначити витрати на подолання сил тертя в сальниках валу 

компресора: d=50 мм; ω=80 рад/с;  t=50 0С; Р=0,8 МПа, набивка – 18×18 
мм. 
20. Визначити витрати на подолання сил тертя в сальниках валу насоса: 

d=60 мм; ω=100 рад/с;  t=30 0С; Р=0,9 МПа, набивка – 18×18 мм. 
21. Розрахувати товщину кришки корпусу насоса: внутрішній діаметр 

D=200 мм; t=150 0С; P=25 МПа; матеріал сталь 45. 
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22. Визначити діаметр консольного валу з масою, розміщеною. На кінці 
консолі (масою валу знехтувати): m=20 кг; E=2×1011 Па; ω=16 рад/с; L=150 
мм; ρ=8000 кг/м3.  
23. Розрахувати товщину стінки насоса: внутрішній діаметр корпусу 

D=500 мм; t=40 0С; P=10 МПа; матеріал сталь 12Х18Н10Т. 
24. Навести розрахункову формулу для визначення потужності 

електродвигуна приводу шнекової центрифуги з поясненням усіх її 
складових. 
25. Розрахувати товщину стінки барабана при: D=1,2 м; P=0,4 МПа; 

матеріал сталь 45, П=0,2 мм/рік; τ=15 років. 
26. Розрахувати товщину стінки конічного днища колонного 

масообмінного апарата при: D=1 м; P=0,3 МПа; t=200 0С; матеріал сталь 
20; П=0,2 мм/рік; τ=15 років. 
27. Розрахувати товщину стінки корпусу теплообмінника при: D=2200 

мм; P=2 МПа; t=120 0С; матеріал сталь 45; П=0,2 мм/рік; τ=15 років. 
28. Виконати розрахунок фланця патрубку сушарки при: D=0,5 м; P=0,3 

МПа; t=300 0С; матеріал сталь 12Х18Н10Т; П=0,1 мм/рік; τ=20 років. 
29. Визначити товщину стінки гідроциліндра затискувача фільтрпреса, 

якщо Dц=0,5 м; Pр=2 МПа; матеріал сталь 45, П=0,1 мм/рік; τ=20 років. 
30. Навести методику розрахунку потужності приводу барабанного 

вакуумфільтра. 
31. Перевірити укріплення отворів у місці розташування патрубку в стінці 

апарата при: Dкор=1,0 м; Dпат=0,2 м; Sкор=10,0 мм; Р=0,4 МПа; t=200 0С; 
матеріал сталь 45; П=0,2 мм/рік; τ=10 років. 
32. Підібрати пару тертя для збереження герметичності торцевого 

ущільнення валу компресора при: Рmin=0,2 МПа; dв=0,08 м; n=230 об/хв. 
33. Розрахувати товщину стінки патрубка при: D=0,3 м; P=5,0 МПа; 

матеріал сталь 20; П=0,5 мм/рік; τ=10 років. 
34. Визначити товщину трубної решітки для технологічних апаратів 

нежорсткого типу (навести формули з поясненнями). 
35. Розрахувати на міцність вал в дискових вакуум-фільтрах. 
36. Розрахувати шток на стійкість: dшт=50 мм; Dп=200 мм; Р=10МПа; 

Lшт=300 мм, матеріал сталь 40Х, t=80 0С. 
37. Виконати розрахунок механізму затиску фільтра Dц=0,5 м; P=32 МПа; 

t=30 0С; матеріал Сталь 45; П=0,1 мм/рік; τ=20 років. 
38. Навести методику визначення числа ступеней стискання поршневого 

компресора. Переваги багатоступінчастого стиснення. 
39. Визначити затрати потужності на подолання сил тертя в торцевих 

ущільненнях вала мішалки, якщо dв=80 мм; n=160 об/хв; Р=0,6 МПа. 
40. Розробити конструкцію, виконати перевірочний розрахунок 

фланцевого сполучення при P=32 МПа; t=120 0С; D=0,1 м, матеріал сталь 
20. 
41. Розрахувати товщину стінки сферичного днища теплообмінника при 

D=0,5 м, Р=0,5 МПа, t=120 0С, матеріал Сталь 10, П=0,3 мм/р, τ=20 років. 
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стандартов. 1979. – 17 с. 

  
4. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
ЗА БЛОКОМ „КОМП’ЮТЕРНЕ  ПРОЕКТУВАННЯ І ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ” 
 

4.1 Розрахунок і конструювання формуючього інструменту 
 
Питання, винесені на іспит: 

1. Особливості конструкцій обіймаємих елементів прес-форм 
(пуансонів, знаків та ін.) 

2. Особливості точкових ливникових систем форм. Приклади. 
3. Розрахунок калібруючих пристроїв екструзійних голівок. 
4. Методика розрахунку гідравлічного опору ливникових каналів та 

формуючої порожнини. 
5. Кільцеві екструзійні головки. Класифікація. Трубні та плівочні 

головки. Особливості конструкцій. Трубні головки великого діаметра. 
6. Призначення, конструкція та головні елементи холоднокатаних 

ливникових систем форм. 
7. Основні фактори, які впливають на конструктивне оформлення  

екструзійних головок. 
8. Головні умови вибору  конструкцій прес-форм. 
9. Класифікація, область використання і основні характеристики прес-

форм для пластичних мас. 
10. Конструкції фільтруючих елементів екструдерів. 
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11. Особливості, призначення і основні конструктивні елементи 
гарячеканальних ливникових систем литтєвих форм. 
12. Призначення, класифікація і устрій калібруючого інструмента 

екструдерів. 
13. Методи та пристрої для обігріву прес-форм та екструзійних головок. 
14. Засоби охолодження та пристрої систем термостабілізації прес-форм. 
15. Виконавчі розміри гладких формоутворюючмих деталей прес-форм. 

Розрахунок. 
16. Геометрія каналів ливникових систем форм. Методи визначення 

геометричних параметрів каналів різної конфігурації. 
17. Механізми для пересування деталей форм. Устрій та призначення. 
18. Методика розрахунку геометрії каналів охолоджуючих систем прес-

форм. 
19. Методика розрахунку гніздності пресових та литтєвих форм згідно з 

технічними показниками. 
20. Особливості конструкцій форм для роздувного формування. 
21. Основи конструювання форм для пневмовакуумформування. 
22. Кабельні екструзійні голівки. Особливості конструкції. Розрахунок 

отвору мундштука. 
23. Поняття про розбухання екструдата. Коефіцієнт розбухання. 

Розрахунок. 
24. Призначення, класифікація та основні типи конструкцій формуючого 

інструмента екструдерів. 
25. Методика розрахунку потужності електронагрівальних пристроїв до 

форм. 
 
4.2 Технологічне обладнання для виробництва виробів з пластмас та 
еластомерів 

 
Питання, винесені на іспит: 

1. Призначення, будова і робота форматорів-вулканізаторів типу 
“аутоформ”. Розрахунок на міцність елементів парової камери  та зусилля 
запирання. 

2. Технологічні операції, які виконуються на вальцях і каландрах. 
3. Принцип дії вальців і каландрів. Особливості їх роботи. 
4. Продуктивність черв’ячної машини по зоні дозування. 
5. Конструкція циліндра черв’ячної машини і перевірка її на міцність. 
6. Призначення, будова і робота автоклав-пресів для вулканізації 

покришок. Розрахунки товщини стінок корпуса автоклавної чfстини. Вибір 
матеріалу для виготовлення автоклава. 

7. Призначення, будова і робота гідравлічних пресів. Визначення 
основних параметрів гідравлічного преса. 

8. Конструкції, переваги і недоліки гідравлічних механізмів запирання 
форм машини для лиття полімерів під тиском. 
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9. Призначення, будова і робота пневматичного змішувача. Рівняння 
руху змішувального матеріалу. Вимоги до матеріалів, які змішують. 
Продуктивність змішувачів. 
10. Конструкції плунжерів гідравлічного преса, матеріали для 

виготовлення плунжера. Розрахунок плунжера на міцність. 
11. Визначення параметрів машини для лиття полімерів під тиском з 

урахуванням габаритів виробів. 
12. Методи оцінки і контролю якості суміші. Розрахунок потужності 

привода барабанного змішувача на горизонтальній осі. 
13. Призначення, будова і робота роторних-пресів і роторних ліній. 
14. Конструкції черв’яків машин для лиття полімерів під тиском. 

Розрахунок діаметра черв’яка. Техніка безпеки при роботі на машинах для 
лиття полімерів під тиском. 
15. Призначення, будова і робота одночерв’ячного екструдера для 

переробки пластмас. Класифікація черв’ячних машин. 
16. Теплоносії, які використовують при роботі форматорів-

вулканізаторів, їх параметри та порядок подачі та видалення. Розрахунок 
зусилля запирання прес-форми. 
17. Пневматичний змішувач: конструкція, робота, критична швидкість 

плавання часток, продуктивність. 
18. Способи компенсації прогину валків каландрів і пристрої для їх 

здійснення. 
19. Призначення, будова і робота вулканізаційних котлів. Конструкційні 

матеріали, які використовують для їх виготовлення.. Розрахунок основних 
елементів на міцність. 
20. Сутність методу пневмовакуумного формування виробів з листових 

термопластів. Види методів пневмовакуумного формування. 
21. Будова і принцип дії механізму керування роботою діафрагми 

форматора-вулканізатора типу “Аутоформ”. Розрахунок розпірного 
зусилля в прес-формі. Розрахунок траверси на міцність і жорсткість. 
22. Конструкція гідромеханічних механізмів запирання, їх переваги і 

недоліки. Визначення зусилля запирання. 
23. Конструкції, переваги і недоліки механізмів пластикації і 

впорскування. 
24. Особливості конструкції циліндрів і черв’яків. Визначення діаметра 

черв’яка. 
25. Конструкція і розрахунок змішувальної камери гумозмішувача 

періодичної дії. 
26. Будова і робота форматора-вулканізатора 40” типу “бег-о-матік”. 

Конструкція і розрахунок на міцність парової камери. 
27. Сутність методу роздувного формування. Будова і робота ЕВА. 
28. Конструкції станин гідравлічного преса. Способи затягування гайок 

колон і визначення умов термічного затягування. 
29. Гідропривід машини для лиття полімерів під тиском. Підбір 

гідродвигуна. 
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30. Теплоносії і їх параметри, які використовуються для вулканізаційного 
обладнання загального та спеціального призначення. Розрахунок на 
міцність парової камери форматора - вулканізатора. 
31. Конструкції вузлів машин для пневмовакуумного формування: 

нагрівачі, притискні пристрої, пневмовакуумсистема. 
32. Будова і робота ексцентрикової таблетмашини. Розрахунок зусилля 

таблетування і виштовхування при одно- і двосторонньому таблетуванні. 
33. Класифікація методів формування виробів із склопластиків. Типи 

склонаповнювачів. 
34. Призначення, будова і робота фасонних барабанних зміщувачів. 

Кінематичні схеми діагонального, V-подібного та шестикутного 
змішувачів, їх переваги і недоліки. 
35. Обладнання для контактного формування, формування напиленням, 

формування за допомогою еластичної діафрагми виробів із склопластиків. 
36. Розрахунок траверс форматорів-вулканізаторів на міцність та 

жорсткість. 
37. Основні методи формування виробів із листових термопластів. 

Класифікація машин для пневмовакуумформування. 
38. Конструкції валків валкових машин та розрахунок їх на міцність. 
39. Формування виробів із склопластиків намотуванням. Обладнання. 
40. Будова і робота барабанного горизонтального циліндричного 

змішувача на бандажних кільцях. Розрахунок робочої швидкості. 
41. Призначення, принципова схема роботи установки попереднього 

підігрівання полімерного матеріалу за допомогою струму високої частоти. 
Розрахунок потужності установки. 
42. Привод обертального руху валків у валкових машинах. Розрахунок 

потужності привода вальців. 
43. Розрахунок плит механізму запирання машини для лиття полімерів 

під тиском. 
44. Будова і робота машини для лиття полімерів під тиском. Режим 

формування. Розрахунок і вибір основних технологічних параметрів. 
45. Груповий і індивідуальний гідропривід пресів. Робочі рідини, які 

застосовуються у гідроприводах, та вимоги до них. 
46. Конструкції циліндрів гідравлічних пресів. Вибір конструкційних 

матеріалів для їх виготовлення. Розрахунок основних розмірів 
гідроциліндра преса. 
47. Гідравлічні таблеточні машини (будова, робота). 
48. Апаратура керування гідравлічних пресів. Насоси для індивідуального 

і групового гідропривода. Вибір насоса. 
49. Операції таблетування: дозування, пресування, виштовхування, 

транспортування. 
50. Функціональні зони канала черв’яка і процеси, які в них відбуваються. 

Конструкція черв’яка черв’ячної машини. 
51. Конструкція і розрахунок роторів гумозмішувачів 
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5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
ЗА БЛОКОМ „КОМП’ЮТЕРНЕ  ПРОЕКТУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО 

ОБЛАДНАННЯ” 
 

5.1 Технологічне обладнання хімічних виробництв 
 
Питання, винесені на іспит: 

1. Розрахунок циліндричної оболонки, навантаженої внутрішнім тиском. 
2. Промислове використання, типи конструкцій та принцип дії 

черв’ячних машин. Робочі зони та види течій розплаву в черв’ячних 
машинах. 

3. Термодинаміка компресорного процесу (рівняння стану, рівняння 
процесів стискання та розширення газів). Індикаторна діаграма 
поршневого компресора. 

4. Розрахунок фланцевих з’єднань: визначення рівнодіючої від 
внутрішнього тиску 

5. Промислове використання, будова та принцип дії вертикальних, 
підвісних та маятникових центрифуг. Розрахунок потужності, яка 
споживається центрифугами. 

6. Будова, принцип роботи та застосування автоматичних 
горизонтальних центрифуг з ножовим вивантаженням осадка. 
Балансування роторів. 

7.  Загальний устрій та принцип роботи паперовироблювальної машини. 
8.  Промислове використання, будова, класифікація та принцип дії 

поршневого компресора. Індикаторна діаграма. 
9. Визначення продуктивності валкових машин (вальців і каландрів) 

безперервної дії. 
10. Розрахунок на міцність циліндричної оболонки, напруженої 

рівномірним зовнішнім тиском. 
11. Конструкція гідравлічного механізму запирання литтєвої машини. 
12. Конструктивні особливості та застосування апаратів високого тиску. 

Герметизація та затворні частини роз’ємних з’єднань апаратів високого 
тиску. 
13. Розрахунок на міцність конічних обічайок, навантажених рівномірним 

внутрішнім і зовнішнім тиском. 
14. Промислове використання, типи конструкцій та будова валкових 

машин (вальців). 
15. Розрахунок вала механічного перемішуючого пристрою на 

вібростійкість, жорсткість та міцність. 
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16. Розрахунок на міцність циліндричної оболонки, нагруженої 
рівномірним зовнішнім тиском. 
17.  Промислове використання, будова та принцип дії центрифуг з 

пульсуючим вивантаженням осадка. 
18. Розрахунок зусилля відриву покришок від форми в форматорах-

вулканізаторах. 
19. Вимоги для створюваних хімічних машин і апаратів. 
20. Критерії, які використовуються при розрахунках хімічних машин і 

апаратів 
21. Теплообмінні апарати, призначення, вибір та їх різновидності. Будова 

кожухотрубних теплообмінників типу Н, П та У; їх переваги та недоліки. 
22. Визначення продуктивності валкових машин (вальців і каландрів) 

безперервної дії. 
23. Розрахунок на міцність конічних обічайок, навантажених рівномірним 
24. Розрахунок на міцність та жорсткість траверси форматора-

вулканізатора. 
25. Розрахунок валів паперовироблювальної машини на міцність та 

жорсткість. 
26. Промислове використання, типи конструкцій та принцип дії 

черв’ячних машин. Робочі зони та види течій розплаву в черв’ячних 
машинах. 
27. Розрахунок на міцність гвинта механізму регулювання зазору 

валкових машин. 
28. Укріплення отворів в стінках машин і апаратів. 
29. Промислове використання, будова, класифікація та принцип дії 

поршневого компресора. Індикаторна діаграма. 
30. Конструкція гідравлічного механізму запирання литтєвої машини. 
31. Кольорові метали і сплави: властивості, призначення і область 

застосування. 
32. Конструктивні особливості та застосування апаратів з 

перемішуючими пристроями. Швидкохідні та тихохідні мішалки, їх 
привід. Розрахунок основних параметрів мішалки і потужності, яка 
споживається. 
33. Розрахунок на міцність плунжера автоклав-преса. 
34. Сталь вуглецева якісна конструкційна: властивості, призначення та 
35. область застосування. 
36. Промислове використання каландрів, типи конструкцій, принцип дії 

та 
37. методи компенсації прогину валків. 
38. Конструкція та розрахунок на міцність штока поршневого 

компресора. 
39. Сталь вуглецева звичайної якості: властивості, призначення та область 

застосування. 
40. Конструктивні особливості та застосування апаратів високого тиску. 
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41. Герметизація та затворні частини роз’ємних з’єднань апаратів 
високого тиску. 
42. Циліндр механізму пластикації литтєвої машини: матеріали, 

особливості конструкції. Вибір конструкції черв’яка і визначення його 
діаметра. 
43. Днища і кришки апаратів: конструкції і розрахунок на міцність. 

 
5.2 Основи проектування в хімічному машино- та апаратобудуванні 

 
Питання, винесені на іспит: 

1. Особливості конструювання та виготовлення зварних апаратів із 
вуглецевих, високолегованих та двошарових сталей. 

2. Розрахунок на міцність матеріального циліндра черв’ячної машини. 
3. Сталі низьколеговані і леговані конструкційні: властивості, 

призначення та область застосування. 
4. Індивідуальні вулканізатори для покришок та їздових камер: 

призначення, будова та промислове використання. 
5. Розрахунок на міцність валка вальців та каландрів. 
6. Загальна послідовність проектування апаратів. 
7. Особливості конструювання та виготовлення апаратів з міді, 

алюмінію та титану. 
8. Термодинаміка компресорного процесу (рівняння стану, рівняння 
9. процесів стискання та розширення газів).  Індикаторна діаграма 

поршневого компресора. 
10. Розрахунок фланцевих з’єднань машин та апаратів: визначення 

геометричних розмірів. 
11. Гідромеханічний механізм запирання литтєвих машин: конструкція, 

робота, переваги і недоліки. Розрахунок зусилля запирання його елементів 
12. Сили інерції від неврівноважених обертових мас та сили тертя в 

поршневих компресорах. 
13. Полімерні матеріали в хімічному машинобудуванні. 
14. Масообмінні апарати, різновидності, будова та принцип дії. 

Конструкції контактних елементів масообмінних апаратів. 
15. Розрахунок сил інерції зворотньо-поступального руху елементів 

поршневого компресора. 
16. Чавуни:  властивості, призначення та область застосування в 

хімічному машинобудуванні. 
17. Пластинчаті теплообмінники: будова, принцип дії, переваги та 

недоліки. 
18. Розрахунок на міцність черв’яка черв’ячної машини при     λ < 50. 
19. Розрахунок циліндричної обічайки, навантаженої рівномірним 

зовнішнім тиском. 
20. Призначення, класифікація та конструкції гідравлічних пресів. 
21. Розрахунок теплового балансу вальців та каландрів. 
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Госхимиздат, М.: – 1983 г. 
18. Кичигин М.А., Костенко Ю.Н., Теплообменные аппараты и выпарные 

установки. – Госэнергоиздат, 1965. 



 20 
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6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 
 
Порядок оцінювання підготовленості вступників. 
Фахове вступне випробування проводиться у письмовій формі. Кожен 

варіант завдань містить відкриті та тестові запитання. Час виконання одного 
варіанта письмового вступного випробування  – 3 академічних години (180 
хвилин). 

Для підвищення об’єктивності оцінки якості фахового вступного 
випробування та узгодження оцінок за національною системою та системою 
ЄКТС застосовується рейтингова система оцінювання за 100-бальною шкалою 
(табл. 1). 

Рейтинг студента за фахове вступне випробування складається з суми 
балів за кожне окреме завдання. Мінімальна кількість балів за фахове вступне 
випробування складає 51 бал, а максимальна – 100. 

 
Таблиця 1 – Критерії оцінок та їх узгодження з національною шкалою та 
шкалою ЄКТС. 
Оці
нка 
EC
TS 

Визначення 
Рейтин
г в 
балах 

Традиційна 

оцінка залік допуск 

A ВІДМІННО – відмінне виконання лише 
з незначною кількістю помилок 

96-100 
відмін
но 

зарахо
-вано допущ

ено 

B ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня 
з кількома помилками 

86-95 

C ДОБРЕ – загалом правильна робота з 
певною кількістю помилок 

67-85 добре 

D ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі 
значною кількістю недоліків 

61-66 
задові
льно E ДОСТАТНЬО – виконання відповідає 

мінімальним критеріям 
51-60 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – з можливістю 
складання іспиту 

35-50 
незадо
-вільно 

незара
-
хован
о F НЕЗАДОВІЛЬНО – з обов’язковим 

повторним курсом <35 недопу
-щено 

 
Правильні відповіді на тести оцінюються в 7 балів за кожне питання, в сумі 49 
балів, відкриті питання оцінюються в 17 балів кожне, в сумі 51 бал.  
Особи, знання яких було оцінено балами нижче встановлених Правилами 
прийому до ДВНЗ УДХТУ (мінімальна кількість балів для допуску 51 бал), до 
участі у конкурсі на зарахування не допускаються. 
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