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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програму фахового вступного випробування складено на підставі
стандарту вищої освіти за спеціальністю 132 «Матеріалознавство» галузі
знань 13 «Інженерна механіка» для першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 1460
від 27 грудня  2018 року.

Мета фахового вступного випробування полягає в комплексній перевірці
знань абітурієнтів при вступі для здобуття освітнього ступеня бакалавра,
отриманих ними в результаті вивчення дисциплін, передбачених освітньо-
професійною програмою, під час здобуття попереднього освітнього ступеня
молодшого спеціаліста.

Абітурієнт повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-
орієнтовані уміння та знання, а також здатність вирішувати типові
професійні завдання.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

1. Металознавство
1.1 Кристалічна будова металів. Поняття елементарної кристалічної

комірки. Типи кристалічних ґраток. Параметри кристалічної комірки.
Коефіцієнт компактності комірки, координаційне число. Анізотропія,
ізотропія. Полікристалічні тіла. Особливості кристалічної будови реальних
кристалів. Дефекти кристалічної будови. Точкові, лінійні, поверхневі
дефекти.

1.2 Особливості будови рідких металів. Температура та ступень
переохолодження. Основні параметри кристалізації: швидкість утворення
центрів нової фази та лінійна швидкість зростання кристалізації. Криві
охолодження металу. Залежність швидкості зародження центрів в
кристалізації і швидкість росту кристалів від ступеню переохолодження.
Дендритна кристалізація.

1.3 Макроскопічна будова металевих зливків. Вплив різних факторів на
будову кристалічних зон зливку. Фізичні та хімічні дефекти сталевого
зливку. Усадкова раковина, газові бульбашки, тріщини, неметалеві
включення. Будова зливку зі спокійної та киплячої   сталі.

1.4 Макроскопічний аналіз.
Задачі макроаналіза. Макроструктура. Методи виявлення

макроструктури: поверхове травлення, а також методом відбитку.
Макрошліфи. Дефекти після різних процесів обробки сталевих деталей.
Газові бульбашки. Ліквація, флокени, тріщини, смугастість.

Мікроаналіз зламів (фактографія). Злами: шиферний, витривалий. Види
зломів залежно від характеру руйнування: хрумкий, в’язкий, змішаний.

1.5 Мікроскопічний аналіз.  Мікроструктура, мікрошліфи.



Стадії приготування мікрошліфів. Налаштування і робота
металографічних мікроскопів. Кількісна стереографія. Електронна
мікроскопія. Метод радіоактивних ізотопів. Фізичні методи дослідження.

1.6 Термічний аналіз. Термопари, потенціометри. Дилатометричний
метод. Рентгеноструктурний аналіз.

1.7 Механічні властивості. Статистичні методи. Випробування на
твердість: метод Бринелля, Роквелла, Вікерса. Випробування на розтягнення.
Міцність, пластичність. Ударна в’язкість. Витривалість. Крива втоми.
Повзучість. Жароміцність. Холодноламкість.

1.8 Діаграма залізо-графіт. Процеси графітизації. Вплив домішок на
властивості чавунів. Структурна діаграма для чавунів, яка показує вплив
швидкості охолодження і суми С+Si на структуру. Класифікація чавунів.
Види форм графіту. Сірі чавуни. Маркування, застосування, властивості.
Ковкі чавуни. Відпал білих чавунів. Призначення ковких чавунів,
властивості. Високоміцні чавуни. Модифікація високоміцних чавунів.
Маркування чавунів. Білі чавуни. Половинчасті чавуни. Властивості,
застосування. Леговані чавуни та корозійностійкі, зносостійкі, немагнітні,
жароміцні. Антифрикційні чавуни.

1.9 Вуглецеві сталі. Домішки в сталі. Класифікація вуглецевих сталей за
складом, способом виплавлення, ступенем розкислення, якістю та
призначенням. Маркування. Основні перетворення в сталях. Леговані сталі.
Класифікація легуючих елементів і їх вплив на структуру і властивості
сталей. Класифікація легованих сталей за складом, структурою і
призначенням.

1.10 Кольорові метали та сплави. Алюміній та його сплави. Структура та
основні властивості, класифікація, маркування. Ливарні алюмінієві сплави.
Деформовані, жароміцні, високоміцні, порошкові алюмінієві сплави. Магній
та його сплави. Основні властивості, класифікація, маркування. Титан і його
сплави. Деформовані і ливарні титанові сплави. Структура, основні
властивості, маркування.

2. Теорія термічної обробки
2.1 Термодинаміка  та кінетика фазових перетворень, вплив розміру

зерна на механічні та технологічні властивості, діаграми ізотермічного
розпаду аустеніту, основні перетворення, що відбуваються під час відпуску,
характеристика структур та їх властивості.

2.2 Основні закономірності фазової перекристалізації, поняття рушійної
сили фазової перекристалізації. Роль поверхневої і пружної енергії. Поняття
критичного зародку. Перенагрів та переохолодження під час фазової
перекристалізації. Кінетика фазової перекристалізації. Роль енергетичних
параметрів та дифузії під час фазової перекристалізації.

2.3 Утворення аустеніту під час нагріву з різними швидкостями.
Зростання зерна аустеніту під час нагріву. Зв’язок між зерном сталі та зерном
аустеніту. Перегрів та перепал. Спадководрібнозернисті та крупнозернисті



сталі. Вплив розміру зерна на механічні та технологічні властивості. Методи
виявлення зерна аустеніту.

2.4 Перетворення, що проходять у сталі під час повільного охолодження.
Діаграма ізотермічного розпаду, три типи перетворення аустеніту.
Термодинаміка, механізм і кінетика перлітного перетворення. Морфологія та
властивості структур перлітного типу. Особливості мартенситного
перетворення. Природа та структура мартенситу. Термокінетика
мартенситного перетворення, залишковий аустеніт у сталях. Особливості
бейнітного перетворення.

2.5 Загартовуваність і прогартовуваність, способи визначення
прогартовуваності сталі.

2.6 Основні перетворення, що відбуваються під час відпуску.
Характеристика структур та їх властивості. Відпускна крихкість сталі.
Методи її усування. Методи запобігання покрихчування сталі. Старіння
сплавів.

2.7 Відпал сталі та його різновиди, температура нагріву для вуглецевих
та легованих сталей. Нормалізація та сорбітизація.  Гартування сталей. Вибір
температури нагріву, часу витримки та швидкості охолодження під час
гартування, охолоджуючі середовища, напруги, що виникають під час
гартування. Прогартовуваність сталі. Засоби поверхневого гартування. Мета
та види відпуску та їх призначення. Характеристика структур відпуску
залежно від призначення деталей. Відпускна крихкість І та ІІ роду та методи
її запобігання. Мікроструктура і властивості загартованих сталей після
відпуску.

2.8 Сутність ТМО. Класифікація видів ТМО. Вплив різних видів ТМО на
структуру та властивості сплавів. Переваги та недоліки видів ТМО..

2.9 Основні процеси ХТО, їх призначення. Основні закономірності
процесів насичування. Будова дифузійних шарів. Цементація у твердому та
газовому середовищі, контроль процесів цементації, критерії оцінки
цементованого шару. Типова термічна обробка. Процес нітроцементації.
Рідинна цементація та ціанування. Газове ціанування. Режими процесу, сталі,
що застосовуються для азотування. Мета та призначення операцій
силіціювання, алітування, хромування, борування та інших операцій ХТО.

3. Технологія термічної обробки
3.1 Технологія термічної обробки литих заготовок з вуглецевих сталей.

Технологія термічної обробки литих заготовок з легованих сталей.
Особливості технології термічної обробки зливків з високолегованих марок
сталі.

3.2 Термічна обробка великих поковок. Завершальна термічна обробка
на заводах важкого машинобудування. Умови виникнення флокенів та
протифлокенна обробка. Термічна обробка відливок і поковок на заводах.
Термічна обробка колінчастих та кулачкових валів. Термічна обробка
зубчатих коліс. Технологічні особливості ХТО деталей машин.
Номенклатура та технологія термічної обробки деталей машин. Термічна



обробка клапанів двигунів внутрішнього згоряння. Термічна обробка ресор
та пружин. Термічна обробка деталей з ковкого чавуну. Фактори, що
впливають на графітизацію чавуну. Термічна обробка деталей підшипників.
Термічна обробка тонких кілець. Вибір режимів термообробки деталей
підшипників. Номенклатура та технологія термічної обробки деталей для
автомобілебудування.

3.3 Номенклатура та термічна обробка інструменту із вуглецевої сталі.
Номенклатура та термічна обробка інструменту із низьколегованої сталі.
Номенклатура та термічна обробка інструменту із швидкорізальної сталі.
Вибір режимів термічної обробки ріжучого інструменту. Номенклатура та
технологія термічної обробки ріжучого інструменту. Термічна обробка
штампів холодного деформування. Термічна обробка штампів гарячого
деформування. Вибір режимів термічної обробки штампового  інструменту.
Термічна обробка валків холодної прокатки. Термічна обробка валків гарячої
прокатки. Номенклатура та технологія термічної обробки штампового та
прокатного інструменту. Термічна обробка міряльного інструменту.
Особливості застосування ХТО ріжучого та штампового інструменту.
Хіміко-термічна обробка інструменту. Номенклатура та технологія термічної
та ХТО вимірювального інструменту. Використання вакуумних технологій
поверхневого зміцнення інструменту. Застосування концентрованих джерел
для термічної обробки.

3.4 Технологія термічної обробки СВЧ та СПЧ
Класифікація технологічних процесів термічної обробки з

використанням СВЧ та СПЧ. Принципи вибору частоти струму. Принципи
вибору охолоджувального середовища. Контроль якості технологічного
процесу. Використання індукційного нагріву для нормалізації деталей та
наскрізного нагріву заготовок під пластичну деформацію.

Класифікація джерел електропостачання, що використовуються при
СВЧ та СПЧ. Призначення та технічні характеристики перетворювачів
(машинні перетворювачі та трансформатори високої частоти, конденсатори
для пристроїв з машинним генератором).

4. Проектування термічних цехів
4.1 Загальні положення проектування, вихідні дані для проектування,

складання ТЕО. Складання номенклатури оброблювальних деталей за
типовими групами. Техніко-економічне обґрунтування проекту. Складання
номенклатури річної програми. Вибір марки сталі і розробка техпроцесу.
Вибір та розрахунок основного, додаткового та допоміжного устаткування.
Кількісний та енергетичний розрахунок устаткування. Особливості
промислової будівлі. Визначення необхідної кількості обладнання. Вибір і
розрахунок необхідної кількості устаткування.

4.2 Структура та керування термічним цехом. Методи організації праці
на виробничій ділянці і визначення чисельності працівників. Розрахунок
чисельності працівників на термічній ділянці. Шляхи зниження капітальних
витрат при реалізації проекту. Визначення штату термічного підрозділу.



Розрахунок потреби енергоносіїв, повітря, води, технологічних матеріалів.
Розрахунок собівартості термообробки. Розрахунок капітальних витрат на
реалізацію проекту. Розрахунок основних ТЕО проекту та їх погодження з
чинним цехом. Визначення та аналіз основних ТЕО показників
проектованого підрозділу.

4.3 Загальні положення технічного нормування. Нормування термічної
та ХТО обробок на печах періодичної дії. Нормування робіт у термічних
цехах. Розрахунок норм виробітку при роботі на печах періодичної дії. Вплив
різних факторів на продуктивність і норми виробітку при ХТО. Елементи
штучного часу та особливості нормування робіт на печах періодичної дії.

4.4 Особливості технології ХТО і методика визначення тривалості
операцій. Технічне нормування при ХТО. Особливості операцій при ХТО і
визначення штучного часу і норм виробітку.

4.5 Особливості проведення додаткових операцій при термообробці.
Визначення норм виробітку. Визначення штучного часу при технічному
контролі деталей. Норми робіт з правки, очищення, промивання, технічного
контролю. Особливості робіт з виконання додаткових операцій та їх
нормування.
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