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Програма випробування розроблена на базі програм підготовки 

магістрів з загальноосвітніх та спеціальних дисциплін у відповідності до 

напряму підготовки. 

Мета вступного іспиту полягає у визначенні рівня а) теоретичної 

підготовки вступника до аспірантури в області підйомно-транспортних 

машин і його здатності реалізувати теоретичні знання для вирішення 

практичних завдань у галузі механічної інженерії, б) спеціальних знань у 

галузевому машинобудуванні. 

У відповідності з цим пропонована програма, роблячи акцент на 

знаннях з вантажопідйомних і транспортуючих машин, їх міцності, стійкості, 

забезпечення оптимальних режимів роботи, розглядає в контексті їх 

нерозривному зв'язку із суміжними галузями машинобудування (динамікою 

машин, надійністю і довговічністю машин, роботехнікою). 

Програма вступного іспиту «Галузеве машинобудування» 

Перспективи розвитку підйомно-транспортної техніки. Прискорення 

наукового прогресу в області ВПМ. Основні розрахункові параметри 

вантажопідйомних машин, їхня коротка характеристика. Розрахунок 

продуктивності вантажопідйомних машин і шляхи її підвищення. 

Розрахунок вузлів ВПМ на напругах, що допускаються. Види напруги 

деталей. Еквівалентні навантаження в розрахунках на витривалість. 

Розрахунок комбінації навантажень при розрахунках ВПМ. Методика 

розрахунку ВПМ по граничному стані. Статична та динамічна жорсткість. 

Ресурсосберігаюча технологія для ПТМ. Розрахункові динамічні схеми 

мостових кранів. 

Причини руйнування канатів при роботі на блоках і барабанах. 

Визначення додаткових зусиль в канаті при згині Розрахунок канатів на 

міцність по вимогам Держнаглядохоронпарці. Норми бракування канатів. 

Заходу щодо поліпшення роботи сталевих блоків і канатів.  Двохканатний 

грейфер- схема, принцип роботи. Розрахунок захоплення для 

транспортування листового прокату. Електромагніти в ВПМ, область 
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застосування, характеристика. Гальма, які застосовуються в 

вантажопідйомних машинах. Колодкові гальма. Стрічкові гальма. Дискові 

гальма. Розрахунок колодкових гальм. Типи приводів механізмів кранів. 

Електричний привод. Гідравлічний привод. Принцип роботи гідравлічної 

муфти. Об’ємний гідропривід. Керування демпфіруванням коливань вантажу 

і позиціювання. 

 Поліспасти. Розрахунок механізму підйому. Типи канатних барабанів. 

Перевірка барабана на крутіння і вигин. Розрахунок барабана на стиснення. 

Конструкція і розрахунок параметрів гладких барабанів для багатошарової 

навивки. Розрахунок канатного барабана на стійкість. Розрахунок 

фрикційних барабанів.  

Механізми пересування. Розрахунок механізму пересування. 

Конструкція і розрахунок сталевих ходових коліс. Термічна обробка ходових 

коліс. Довговічність ходових коліс. Механіка установчого руху крана. Тягове 

зусилля приводних коліс. Засоби зниження навантажень, які діють на ходову 

частину крана в режимах його установчого руху. Механіка пересування 

крана на конічних колесах. Автоматизація стабілізації прямолінійного 

вільного руху кранів. 

Конструктивні схеми механізмів зміни вильоту, що забезпечуються 

горизонтальне переміщення вантажу. Розрахунок механізму вильоту стріли.      

Конструкція механізму повороту крана. Розрахунок механізму повороту. 

Визначення моменту опору повороту. Визначення коефіцієнта вантажної 

стійкості крана. 

Характеристика матеріалів для ВПМ. Конструкція мостового крана 

коробчатої і гратчастої форми. Розрахунок ґратчастих мостів. Розрахунок 

пластин.  Стійкість пластин. Стійкість кілець. Концентрація напружень біля 

отворів. Концентрація напружень в плоских і вісі симетричних виточках та 

галтелях.    Концентрація напружень і деформацій в умовах пластичних 

деформацій і повзучості. Контакт деталей простої форми.  Конструкційні 

контактні задачі. 
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Основні положення теорії розрахунку МБТ. Розрахунок 

продуктивності, тяговий розрахунок, кінематика і динаміка стрічкового 

приводу, розрахунок натяжних пристроїв. Визначення швидкості 

пересування стрічки. Визначення ширини, стрічки по заданій 

продуктивності. Розрахунок стрічкового конвеєра. Динаміка стрічкового 

конвеєра. Робота привода конвеєра у пусковому режимі. Коливання стрічки 

конвеєра. 

Ланцюгові конвеєри. Класифікація. Складові частини. Визначення 

тягового зусилля. Гальмові і стопорні пристрої. Завантажувальні та 

розвантажувальні пристрої. Врівноважуючі приводи для ланцюгових 

конвеєрів. Траєкторія частин матеріалу при завантаженні і розвантаженні. 

Розрахунок ланцюгових конвеєрів. Динаміка ланцюгових конвеєрів. Ківшові 

конвеєри. Конструкція, принцип дії. Розвантаження ковшів елеватора.  

 Конвеєри без гнучкого тягового органу. Конструкція, принцип дії. 

Особливості розрахунків. Обладнання для пневматичного і гідравлічного 

транспортування насипних матеріалів.  
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Характеристика завдання 

Випробування складається у письмовій формі. 

Екзаменаційний білет складається з трьох  завдань. 

Час виконання завдання 1,5 год. 

В екзаменаційних роботах не допускаються будь-які умовні позначки, 

що б розкривали авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у 

визначених для цього місцях. Не допускається робити будь які помітки на 

екзаменаційних білетах. Чернетки екзаменаційних робіт не перевіряються. 

Під час проведення вступних випробувань забороняється 

користуватись електронними приладами (зокрема калькуляторами, 

мобільними телефонами та інш.), підручниками, навчальними посібниками 

та іншими матеріалами. 

Перелік питань 

1. Класифікація вантажопідіймальних машин. 

2. Сталеві канати. Причини руйнування канатів. 

3. Мостові крани. Конструкція і особливості розрахунку. 

4. Будівельні баштові крани. Особливості ходової частини кранів, що 

працюють на криволінійних коліях. 

5. Конструкція і розрахунок двоканатного грейфера 

6. Стаціонарні поворотні крани. Конструкція і розрахунок   

7. Барабани і блоки для канатів. Розрахунок стінок барабанів на 

міцність. 
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8. Основні техніко-економічні передумови вибору двигуна 

вантажопіднімальної машини. 

9. Гідравлічний привод. 

10. Електричні двигуни для ПТМ. 

11. Гідромуфти  

12. Гальмові пристрої вантажопіднімальних машин. Типи й розрахунок. 

 13. Поліспастні системи. Конструкція і розрахунок. 

14.  Підйомники. Кінематика підйомників. 

15. Розрахунок кранового гака. 

16. Кінематичні схеми й навантаження в елементах стрілових систем. 

17. Барабани для багатошарової навивки канату. 

18. Ходові колеса кранів. Конструкція і розрахунок. 

19. Розрахунок ходових коліс по строку служби при змінному 

навантаженні. 

20. Динаміка підіймання вантажу. Перехідні процеси при роботі 

механізму  підіймання. 

21. Надійність піднімально-транспортних машин та шляхи її 

підвищення. 

22. Схеми механізмів пересування мостового крану. Переваги і 

недоліки. 

23. Визначення коефіцієнту стійкості баштового крану. 

24. Динаміка кранових систем. 

25. Металоконструкції перевантажувальних кранів. 

26. Універсальні вантажозахоплювальні пристрої. 

27. Основні напрями розвитку металоконструкцій ПТМ. 

28. Розрахунок механізму підйому. 

29. Розрахунок механізму пересування мостового крана. 

30. Розрахунок механізму обертання баштового крана. 

31. Стрічкові конвеєри. Приводні механізми. 

32. Динаміка стрічкових конвеєрів. 
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 33. Конвеєрні стрічки і тягові ланцюги, їх параметри та розрахунок. 

34. Конструкції контейнерних захоплювачів. Розрахунок елементів. 

35. Ланцюгові конвеєри. Конструкція і принцип дії. 

36. Тяговий розрахунок ланцюгового конвеєра. 

37. Типи ланцюгів, їх параметри та розрахунок. 

  38. Динаміка підвісних конвеєрів. 

  39. Особливості конструкції візка та каретки штовхаючого конвеєра. 

  40. Тяговий розрахунок поручнів і східчастого полотна ескалатора. 

 41. Пневматичний транспорт. Конструкція і основні схеми. 

 42. Гвинтові конвеєри. Конструкція і принцип дії. 

 43. Роликові конвеєри. Особливості конструкції і розрахунку. 

 44. Гідравлічний транспорт. Схеми та устаткування. 

45. Будова різних видів канатних доріг. Визначення продуктивності, 

вибір швидкості 

КРИТЕРІЇ 

БАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

 

Відповідь на питання оцінюється по прийнятій бальній системі з 

виставлянням бала від 0 до 100: 

- бал 35-59 виставляється при відсутності відповіді на запитання або 

повністю неправильній відповіді; 

- бал 60-73 виставляється, якщо надана не повна відповідь на 

запитання, або відповідь містить значні помилки; 

- бал 74-82 виставляється при повній відповіді, але з наявністю 

незначних неточностей і несуттєвих помилок; 

- бал 90-100 виставляється при повній, правильній і обґрунтованій 

відповіді на запитання. 

Кожен білет складається з трьох питань, відповіді на які надаються 

окремо. Оцінка знань визначається на основі округленого середнього 

арифметичного бала, отриманого аспірантом (здобувачем) за відповіді на 
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кожне питання екзаменаційного білету. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 


