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1. Пояснювальна записка 

 

 Фахове вступне випробування до аспірантури зі спеціальності передбачає 

оцінювання підготовленості вступника  до здобуття ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 133 – Галузеве машинобудування на основі здобутих компетенцій. 

 Програма вступних  випробувань складена на підставі освітніх професійних  

програм вищої освіти магістра за спеціальністю 133 – Галузеве машинобудування у 

Державному вищому навчальному закладі «Український державний хіміко-технологічний 

університет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



2.Загальні положення 

  

 Фахове вступне випробування зі спеціальності проводиться у письмовій формі.  

 Білет вступного випробування зі спеціальності містять три питання за програмою 

фахового вступного випробування 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Перелік питань і список рекомендованої літератури 

 

3.1 Дисципліна Методологія та організація наукових досліджень 

 

Тема 1. Методологія та процес наукового дослідження 

Тема 2. Система організації науково-пізнавальної діяльності. 

Тема 3. Види наукових методів пізнання  

Тема 4. Моделювання процесів в машинах і апаратах 

Тема 5. Комп’ютерне моделювання. Комп’ютерна модель . 

Тема 6. Обробка результатів експериментальних даних наукового дослідження 

Тема 7. Напрямок, етапи, оформлення та захист результатів наукового дослідження. 

 

Орієнтовні питання для вступних іспитів 

 

1. Наука як базовий показник національної культури, гарант прогресивного 

розвитку держави. 

2. Система організації науково-пізнавальної діяльності. 

3 Поняття про вимірювально-реєстраційні системи, їх метрологічні та динамічні 

характеристики. 

4. Датчики вимірювань. 

5. Види вимірювань і похибки. Класифікація видів похибок. 
6.  Статистичне розподілення  випадкових помилок вимірювання. Імовірнісна 

модель. Найбільш ймовірні похибки 

7. Критерії точності вимірювання: середнє значення окремого вимірювання, 

середня квадратична похибка окремого вимірювання, середня середньоквадратичної 

похибки остаточного результату вимірювання  

8. Нормальний розподіл Гаусса. Довірчий інтервал. Довірча ймовірність. 

9 Похибки прямих вимірювань. Випадкові, приладові, сумарна похибка прямих 

вимірювань 

10. Похибки непрямих вимірювань 

11. Рівнянням регресії. Визначення коефіцієнтів рівняння регресії. Метод 

найменших квадратів. 

12. Парна кореляція, Коефіцієнт кореляції Пірсона. Коефіцієнт детермінації. 

13. Математичне моделювання. Найпростіші фізичні моделі (у вигляді графічних 

образів) і математичне моделювання в динаміці машин. 

14. Фізичне модулювання. Загальні відомості про фізичне модулювання. Фізичне 

моделювання лопатевих гідравлічних машин. 

15. Мета наукового, актуальність, об'єкт предмет наукового дослідження 

 

Література 

1. Надикто В.Т. снови наукових : Підручник / В.Т Надикто – Херсон: ОЛДЛ-

ПЛЮС, 2017. – 268с Надикто В.Т. снови наукових : Підручник / В.Т Надикто – 

Херсон: ОЛДЛ-ПЛЮС, 017. – 268с.  

2. Антонюк В.С.  Методологія наукових досліджень  :  навч. посібник / В.С. 

Антонюк,  Л.Г.  Полонський,  В.І.  Аверченков,  Ю.А.  Малахов.  –  К. НТУУ «КПІ», 

2015. – 276 с.  

3. Шейко  В.М.  Організація  та  методика  науково-дослідницької діяльності  :  

підручник  /  В.М.  Шейко,  Н.М.  Кушнаренко.  –  5-е  вид.  –  К.  Знання, 2006. – 307 с.  

4. Як  підготувати  і  захистити  дисертацію  на  здобуття  наукового ступеня : 

[метод. поради / авт.-упоряд. Л.А. Пономаренко]. – [3-є вид., випр. ідопов.].  –  К.  :  

Ред.  «Бюл.  Вищої  атестаційної  коміс.  України»,  вид-во «Толока», 2005. – 80 с.  



5. . Довідник здобувача наукового ступеня : [Зб. нормат. док. та 

інформ.матеріалів  з  питань  атестації  наук.  кадрів  вищої  кваліфікації / упоряд. Ю.І. 

Цеков]. – [3-є вид., випр. і допов.]. – К. : Ред. «Бюл. Вищої атестаційної 

коміс.України», вид-во «Толока», 2006. – 69 с.  

6. . Документація.  Звіти  у  сфері  науки  і  техніки.  Структура  і  

правилаоформлення  : ДСТУ  3008-95.  Введ.  23.02.95.  –  К. :  Держстандарт  

України,1995. – 38 с.  

7.  ДСТУ  3582:2013  (ISO  4:1984,  NEQ;  ISO  832:1994,  NEQ) Національний  

стандарт  України.  Інформація  та  документація. Бібліографічний опис скорочення 

слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила.   

8. . Кушнаренко  Н.М.  Наукова  обробка  документів  :  підручник  / Н.М. 

Кушнаренко, В.К. Удалова. – 3-е вид., стер. – К. : Знання, 2006. – 331 с.  

9. Ділова українська мова: навч. посіб. / За ред..  О.Д.  Горбула. –  5-е вид.,. – К. 

: Т-во «Знання», КОО, 2006. – 222 с.  

10. Методы  исследования  и  организация  экспериментов  /  [под  ред. К.П. 

Власова]. – Харків : Гуманитарный центр, 2002. – 256 с.  

11. П'ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищий школі : 

[навч. посіб.] / І.С. П’ятницька-Позднякова. – К. : ЦНЛ, 2003. – 116 с.  

12. Давиденко  А.П.  Организация  и  планирование  научных  исследо-ваний, 

патентоведение / А.П. Давиденко. Харків : НТУ «ХПИ», 2004.– 320 с.  

 

3.2. Дисципліна. Обчислювальні методи механіки 

 

Тема 1. Розв’язування лінійних та нелінійних рівнянь у Mathcad. 

Тема 2. Розв’язування систем лінійних та нелінійних рівнянь у Mathcad.  

Тема 3. Інтегрування звичайних диференціальних рівнянь у Mathcad. 

Тема 4. Чисельні методи інтегрування диференціальних рівнянь в часткових похідних у 

механіки деформованого тіла. 

Тема 5. Метод кінцевих елементів в механікі деформованого тіла. 

Тема 6.  Основи методу кінцевих елементів. 

Тема 7. Застосування САЕ ANSYS в механіці деформованого тіла. 

 

Орієнтовні питання для вступних іспитів 

 

1. Чисельні методи пошуку максимума та мінімума функції. 

2. Вбудовані функції пошуку максимума та мінімума функції у Mathcad. 

3. Чисельні методи розв’язання лінійних алгебраїчних рівнянь. 

4. Вбудовані функції розв’язання лінійних алгебраїчних рівнянь у Mathcad. 

5. Чисельні методи розв’язання нелінійних алгебраїчних рівнянь. 

6. Вбудовані функції розв’язання нелінійних алгебраїчних рівнянь у Mathcad. 

7. Чисельні методи розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. 

8. Вбудовані функції розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь у Mathcad. 

9. Чисельні методи розв’язання систем нелінійних алгебраїчних рівнянь. 

10. Вбудовані функції розв’язання систем нелінійних алгебраїчних рівнянь у Mathcad. 

11. Чисельні методи інтегрування. 

12. Чисельні методи диференціювання. 

13. Чисельні методи інтегрування звичайних диференціальних рівнянь. 

14. Вбудовані функції інтегрування звичайних диференціальних рівнянь у Mathcad. 

15. Чисельні методи інтегрування диференціальних рівнянь у часткових похідних. 

16. Вбудовані функції інтегрування диференціальних рівнянь у часткових похідних у 

Mathcad. 



17. Основи метода кінцевих елементів. 

18. Переваги та недоліки метода кінцевих елементів. 

19. Кінцевий елемент. Їх види. Функція форми. 

20. Вили структурного аналізу у ANSYS. 

21. Принципи побудови структурного аналізу у ANSYS. 

22. Принципи побудови пов’язаних задач структурного аналізу у ANSYS. 

23. Види сіток та методи управління побудовою сітки у ANSYS. 

24. Способи завдання не лінійності у ANSYS. 

25.Види контактів у ANSYS. 

 

Література 

 

1. Поршнев С.В., Беликова И.В. Численные методы на базе Mathcad. - СПб.: БХВ-

Петербург, 2005. - 464 с. 

2. Бертяев В.Д. Теоретическая механика на базе Mathcad. Практикум. - СПб.: БХВ-

Петербург, 2005. - 752 с. 

3. Макаров Е.Г. Сопротивление материалов на базе Mathcad. Практикум. - СПб.: БХВ-

Петербург, 2004. - 512 с.   

4. Алямовский А.А. SolidWorks Simulation. Как решать практические задачи . - СПб.: БХВ-

Петербург, 2012. - 445 с.  

5. Поршнев С.В., Беликова И.В. Численные методы на базе Mathcad. - СПб.: БХВ-

Петербург, 2005. - 464 с. 

6. Бертяев В.Д. Теоретическая механика на базе Mathcad. Практикум. - СПб.: БХВ-

Петербург, 2005. - 752 с. 

3. Макаров Е.Г. Сопротивление материалов на базе Mathcad. Практикум. - СПб.: БХВ-

Петербург, 2004. - 512 с.   

7. Алямовский А.А. SolidWorks Simulation. Как решать практические задачи . - СПб.: БХВ-

Петербург, 2012. - 445 с.  

8. Дьяконов В. Mathcad 2001:Специальный справочник . – СПб: Питер, 2002. – 832с. 

9. Розв'язування задач електромеханіки в середовищах пакетів MathCAD і MATLAB/ 

Лозинський А.О., Мороз В.І., Паранчук Я.С. – Львів : Магнолія, 2007. – 215с. 

10. Маслов Л.Б. Практикум по курсу вычислительной механики на базе современных 

программных средств численного анализа (ANSYS)/ Маслов Л.Б., Сабанеев Н.А.– 

Иваново: ИГЭУ, 2009. – 76с. 

 
 

3.3 Дисципліна. „Енерготехнологічна інженерія хімічних та нафтопереробних 

підприємств” 

 

Тема 1. Обладнання первинної переробки нафти 

Тема 2. Обладнання високотемпературної переробки нафтової і газової сировини  

Тема 3. Установки каталітичної переробки нафтохімічної сировини 

Тема 4. Властивості полімерів. Характеристика і класифікація методів переробки  

Тема 5. Обладнання підготовчих виробництв переробки полімерів і композитів 

Тема 6. Основні (формуючі) процеси переробки полімерів і композитів  

 

Орієнтовні питання для вступних іспитів 

 

1. Значення нафто-газопереробної і нафтохімічної промисловості в економіці 

України 

2. Сучасні технології переробки нафти і газу 

3. Класифікація та області застосування машин і апаратів нафто- і газопереробки. 



4. Колонні масо обмінні апарати для процесів ректифікації і абсорбції. 

5. Теплообмінна апаратура для підігріву нафти, охолодження і рекуперації тепла. 

6. Процес ректифікації і ректифікаційні колони. 

7. Апаратура для процесів абсорбції. 

8. Трубчасті печі для нагріву вихідних матеріалів. 

9. Перемішування в рідких середовищах. Види перемішування. 

10. Колонне обладнання для процесів ректифікації, екстракції, абсорбції. 

11. Суттєвість процесу змішування сипких. Класифікація, будова і робота 

змішувачів періодичної дії. 

12. Розрахунок екструзійних роздувних агрегатів: параметрів заготовки, 

гідравлічного опору. 

13. Використання барабанних змішувачів, їх конструкції. Розрахунок 

продуктивності барабанного змішувача. 

 

Література 

1. Техніка видобутку, підготовки та постачання нафти. Посібник / В.Л. Юшко, С.М. 

Ру-салін, В.В. Кузьміна. Дніпропетровськ: УДХТУ, 2008. – 376 с. 

2. Техніка первинної переробки та постачання газу: Посібник / В.Л. Юшко, С.М. 

Русалін, В.С. Коваленко, В.В. Ведь. Дніпропетровськ: УДХТУ, 2010. – 304 с. 

3. Проектування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств: Підручник / В.Л. 

Юшко, М.В. Бурмістр, С.М. Русалін, С.Г. Птіцин. Дніпропетровськ: УДХТУ, 2006. – 511 

с. 

4. Технологічні установки та основне обладнання нафтопереробних підприємств: 

Посіб-ник / В.Л. Юшко, О.Б. Шевченко, С.М. Русалін. Дніпропетровськ: ДВНЗ «УДХТУ», 

2015. – 483 с. 

5. Трубчасті нагрівальні печі: Посібник / В.Л. Юшко, В.Д. Савченко, М.Д. 

Волошин, С.М. Русалін. Дніпропетровськ: УДХТУ, 2008. – 323 с. 

6. Спеціальна техніка промислових виробництв. Енерготехнологічні установки та 

реак-ційна апаратура високотемпературної переробки вуглеводневої та вуглецевої 

сировини: Посіб-ник / В.Л. Юшко, Б.І. Мельников, В.О. Яріз, С.М. Русалін. 

Дніпропетровськ: ДВНЗ «УДХТУ», 2010. – 277 с. 

7. Експлуатація та технічне обслуговування обладнання технологічних об’єктів 

хімічних, нафтопереробних і нафтохімічних виробництв: Посібник / В.Л. Юшко, С.М. 

Русалін, Л.Ф. Би-ков, Д.В. Юшко. Дніпропетровськ: ДВНЗ «УДХТУ», 2008. – 290 с. 

8. Технологія хімічного та нафтового апаратобудування: Посібник / В.Л. Юшко, 

О.П. Івець, В.В. Ведь. Д.: УДХТУ, 2004. – 302 с. 

9. Технологія хімічного апаратобудування. Виготовлення хімічної апаратури з 

викорис-танням неметалевих покриттів та матеріалів: Посібник / В.Л. Юшко, В.А. 

Черніченко, В.В. Ку-зьміна. Дніпропетровськ: ДВНЗ «УДХТУ», 2011. – 345 с. 

10. Басов Н.И., Казанков Ю.В., Любартович В.А. Расчет и конструирование 

оборудова-ния для производства и переработки полимерных материалов. - М.: Химия, 

1986.- 488 с. 

11. Козулин Н.А., Шапиро А.Я., Гавурина Р.К. Оборудование для производства и 

переработки пластических масс.- Л.: Химия, 1967.- 782 с. 

12. Рябинин Д.Д., Лукач Ю.Е. Червячные машины для переработки пластмасс и 

резино-вых смесей. - М.: Машиностроение, 1965.- 326 с. 

13. Рябинин Д.Д., Лукач Ю.Е. Смесительные машины для пластмасс резиновых 

смесей. - М.: Машиностроение, 1972.- 271 с. 

 

3.4 Дисципліна Проектна інженерія біотехнологічних та фармацевтичних 

виробництв” 

 



Тема 1. Особливості процесів біотехнології 

Тема 2. Обладнання для подрібнення біохімічної сировини 

Тема 3. Обладнання для класифікації біохімічної сировини 

Тема 4. Апаратурне оформлення процесів ферментації 

Тема 5. Призначення, вибір та класифікація випарних апаратів для концентрування 

біохімічної продукції 

Тема 6. Призначення, вибір та класифікація сушарок біохімічних виробництв 

Тема 7. Водопостачання на біохімічних виробництвах 

Тема 8. Охорона навколишнього середовища на підприємствах галузі 

 

Орієнтовні питання для вступних іспитів 

 

1. Вимоги, що до обладнання біохімічних виробництв 

2. Обладнання для подрібнення біохімічної сировини. 

3. Конструктивні типи ферментерів. Основні розрахунки. 

4. Обладнання для захисту біосфери. 

5. Рукавні фільтри та скрубери. 

6. Призначення, вибір та класифікація грохотів. 

7. Обладнання для підготовки води на біохімічних виробництвах. 

8. Флотаційне обладнання для підготовки води. 

9. Призначення, вибір та класифікація випарних апаратів для концентрування 

біохімічної продукції. 

10. Призначення, вибір та класифікація сушарок біохімічних виробництв. 

11. Ферментери з механічним перемішуванням. 

12. Призначення, вибір та класифікація млинів та дробарок. 
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3.5 Дисципліна Проектування хімічних підприємств” 

 

Тема 1. Мета і задачі курсу. Склад проектної документації. 

Тема 2. Порядок розробки технологічної схеми виробництва. 

Тема 3. Компоновка та розміщення технологічного обладнання. 

Тема 4. Системи автоматизованого проектування. Основні програмні пакети. 

Тема 5. Проектування генерального плану промислового підприємства 

Тема 6. Системи побудови та зонування території. Транспортні комунікації. 

Тема 7. Конструктивні рішення промислових будівель. 

Тема 8. Проектування систем енергопостачання та вимоги енергозбереження. 

 

Орієнтовні питання для вступних іспитів 

 

1. Основні вихідні дані при проектуванні.  

2. Стадійність проектування. Склад і зміст технічного проекту.  

3. Склад робочої документації. Порядок затвердження робочого проекту.  

4. Генеральний план забудови хімічного підприємства. 

5. Розміщення підприємства. Ситуаційний план.  

6. Проектування транспортних систем хімічного підприємства.  

7. Основні види компоновки технологічних установок.  

8. Критерії компоновки технологічного обладнання.  

9. Вплив вимог охорони праці й техніки безпеки на компоновку 

технологічного обладнання.  

10. Проектна документація на опалення і вентиляцію.  

11. Проектна документація на водопостачання та водовідведення.  

12. Енергозабезпечення підприємства. Теплопостачання.  

13. Розробка заходів з охорони навколишнього середовища.  

14. Системи автоматизованого проектування для хімічної промисловості.  

15. Побудова засобами САПР технологічних схем.  

16. Техніко-економічні показники проектів.  

 

Література 

1. Юшко В.Л., Бурмістр М.В., Русалін С.М., Птіцин С.Г. Проектування 

нафтопереробних і нафтохімічних підприємств. Дніпропетровськ, УДХТУ, 2006 – 511с. 

2. Проектирование химических производств. – М: Высшая школа, 1977 – 208 с. 

3. Макаревич В.А. Строительное проектирование химических предприятий. – М: 

Высшая школа, 1977 – 218 с. 

4. Софринский И.Д. Основы промышленного строительства и санитарной техники. 

– М.: Стройиздат, 1975 – 237 с. 

5. Рудин М.Г., Смирнов Г.Ф. Проектирование нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических заводов.. – Л.: Химия – 260 с. 

6. Шишкин Г.В. Справочник по проектированию нефтебаз. – М.Недра, 1976 – 216 с. 



 

4. Критерії оцінювання знань 

 

оцінювання підготовленості вступників на вступному випробувані зі спеціальності 

для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 133 

«Галузеве машинобудування» 

 

Загальна оцінка за вступний іспит зі спеціальності складається із суми балів, 

виставлених за відповідні на кожне з трьох питань екзаменаційного білета, та 

обчислюється за формулою: 

 

О =  3
і=1Бі 

 
де Бі – кількість балів за відповідь на і-те питання. При оцінюванні відповіді на 

кожне питання використовуються такі критерії: – оцінка 24–33 бали ставиться вступнику, 

який виявив всебічні, систематизовані та глибокі знання навчально-програмного 

матеріалу, вміє вільно виконувати завдання, передбачені програмою рівня вищої освіти 

магістра з відповідної спеціальності. Як правило, така оцінка ставиться вступникам, які 

засвоїли основні теоретичні поняття фахових дисциплін, здатні практично їх 

застосовувати, володіють професійними навичками, вміють отримувати нові результати 

на основі здобутих знань, виконали завдання на 80–100 %; – оцінка 16–23 бали ставиться 

вступнику, який виявив хороші знання навчально-програмного матеріалу, в цілому 

успішно виконав завдання, передбачені програмою рівня вищої освіти магістра з 

відповідної спеціальності. Як правило, така оцінка ставиться вступникам, які виявили 

систематизований характер знань з фахових дисциплін, вміють розв’язувати стандартні 

завдання та здатні до самостійної обробки, поповнення та оновлення набутої інформації, 

виконали завдання на 60–80 %; – оцінка 8–15 балів ставиться вступнику, який виявив 

достатні знання навчально-програмного матеріалу, але допускає незначні помилки. Як 

правило, така оцінка ставиться вступникам, які в достатній мірі (на 50–60 %) виконали 

запропоноване завдання; – оцінка 0–7 балів ставиться вступнику, який виявив неповноту 

знань основного навчально-програмного матеріалу та допустив принципові помилки при 

виконанні передбачених програмою завдань. Як правило, така оцінка ставиться 

вступникам, які виконали поставленні завдання менше, ніж на 50 %. Загальна оцінка від 0 

до 59 балів вважається незадовільно 

 

 

 


