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ВСТУП 

Фахові вступні випробування зі спеціальності «Матеріалознавство» для 

вступу в аспірантуру проводяться письмово. Структура білетів передбачає 4 

питання, вибраних з різних тем. 

Критерії оцінювання 

Фахові вступні випробування зі спеціальності «Матеріалознавство» для 

вступу в аспірантуру проводяться письмово та оцінюються за 100-бальною 

шкалою. Структура білетів складається з 4-х рівнозначних завдань. Кожне 

завдання оцінюється максимально у 25 балів: 

25 балів – за глибокі знання навчального матеріалу, що міститься в 

основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах; вміння 

аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв'язку і розвитку, чітко 

і лаконічно; логічно і послідовно відповідати на поставлені запитання; 

вміння застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних 

задач; 

24-20 балів – за ґрунтовні знання навчального матеріалу, включаючи 

розрахунки; аргументовані відповіді на поставлені запитання; вміння 

застосовувати теоретичні положення під час розв'язування практичних 

задач; 

20-15 балів – за міцні знання навчального матеріалу, включаючи 

розрахунки; аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, 

містять певні (несуттєві) неточності; вміння застосовувати теоретичні 

положення під час розв'язання практичних задач; 

15-10 балів – за посередні знання навчального матеріалу, мало 

аргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних положень під час 

розв'язання практичних задач; 
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10-5 балів – за незнання значної частини навчального матеріалу, істотні 

помилки у відповідях на запитання, невміння застосовувати теоретичні 

положення під час розв'язання практичних задач; 

5-0 балів – за незнання значної частини навчального матеріалу, істотні 

помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час 

розв'язання практичних задач, незнання основних фундаментальних 

положень. 

Шкала оцінювання: 

За шкалою 

ЛНТУ 

За 

національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85–89 добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

1-59 незадовільно F (незадовільно) 
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ОСНОВНІ ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ 

 

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОНОВИ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА  

1.1. МЕТАЛІЧНИЙ СТАН. КРИСТАЛІЧНА БУДОВА МЕТАЛІВ 

Основні види хімічного зв’язку в твердих тілах. Особливості металічного 

стану речовини. Метали в періодичній системі Д.І. Мендєлєєва. Електронна 

будова та фізичні властивості металів. 

Кристалічна будова металів. Типові кристалічні гратки металів, коефіцієнт 

компактності упаковки, координаційне число. Кристалографічні індекси площин 

і напрямків в кубічній та гексагональній гратках. Анізотропія властивостей 

кристалів. 

1.2. ФАЗИ ТА ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В МЕТАЛІЧНИХ СПЛАВАХ 

Тверді розчини заміщення, проникнення та віднімання. Упорядковані тверді 

розчини. Електронні з’єднання, фази Лавеса, σ-фази, фази проникнення. 

Правило фаз. Діаграми подвійних та потрійних систем з безперервним 

рядом твердих розчинів, з евтектичними рівновагами, з конгерентно та 

інконгерентно плавкими проміжними фазами, з поліморфізмом компонентів. 

Використання класичної та нерівноважної термодинаміки для аналізу сплавів. 

Основи синергетики. 

1.3. ДЕФЕКТИ КРИСТАЛІЧНОЇ БУДОВИ 

Точкові дефекти. Вакансії та міжвузлові атоми. Рівноважна концентрація 

точкових дефектів. Утворення та міграція вакансій і дівакансій. Комплекси 

“вакансія-домішковий атом”. Поведінка вакансій при загартуванні та відпалу 

металу. 

Дислокації. Вектор Бюргерса дислокацій. Ковзання і переповзання 

дислокацій. Пороги на дислокаціях. Поле напружень та енергії дислокацій. 

Пружна взаємодія дислокацій. Повні та часткові дислокації. Дислокаційні 

реакції. Дефекти упаковки. Дислокації Ломер-Котрелла. Поперечне ковзання 

розтягнутих дислокацій. Розмноження дислокацій, джерело Франка-Ріда. Сила 
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Пайєрса-Наббарро. Взаємодія дислокацій та домішок атомів. Атмосфери 

Котрелла, Снука і Сузуки. Рух дислокацій з атмосферами. 

1.4. ДИФУЗІЯ В МЕТАЛАХ І СПЛАВАХ 

Закони дифузії. Самодифузія. Механізми дифузії. Температурна залежність 

коефіцієнту дифузії. Розв’язок рівняння дифузії. Ефект Кіркендалла. Дифузія в 

зовнішніх силових полях. Дифузія по дислокаціях і границях зерен. 

1.5. БУДОВА МЕТАЛЕВИХ РОЗПЛАВІВ І КРИСТАЛІЗАЦІЯ СПЛАВІВ 

Структура і властивості рідких металів. Зміна фізичних властивостей при 

плавленні і кристалізації, результати структурних досліджень рідких розплавів. 

Гомогенне і гетерогенне зародження кристалів, критичний розмір зародків 

кристалізації. Швидкість росту кристалічних зародків. 

Коефіцієнт розподілу. Зонне очищення. Концентраційне переохолодження. 

Коміркова та дендритна форми росту кристалів. 

Евтектична кристалізація. Будова евтектичних колоній. Вплив швидкості 

кристалізації на будову сплавів. Утворення метастабільних фаз при 

кристалізації. Металургія гранул. Бездифузійна кристалізація. Металеве скло. 

Будова металевого зливка. Модифікування структури литих сплавів. 

Зональна та місцева ліквація. 

Неметалеві включення та гази в зливку. Джерела неметалевих включень, 

формування їх при кристалізації зливків. Поведінка неметалевих включень при 

гарячій та холодній деформації металу. Вплив неметалевих включень на 

механічні та фізичні властивості сплавів. Методи отримання монокристалів з 

розплаву. 

 

2. ОСНОВИ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ 

2.1. ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ТВЕРДОМУ СТАНІ. ОСНОВИ 

ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ 

Класифікація видів термічної обробки: відпал І роду, відпал ІІ роду, 

загартування, старіння, термомеханічна та хіміко-термічна обробка. 
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Гомогенізаційний відпал. Зміна структури та властивостей сплавів при 

гомогенізаційному відпалі. 

Дорекристалізаційний та рекристалізаційний відпали. Відпочинок. 

Полігонізація; первинна та збірна, вторинна рекристалізація, їх механізм і 

кінетика, вплив на їх проходження ступеня попередньої пластичної деформації, 

домішок, температури і тривалості відпалу. Розмір рекристалізованого зерна в 

відпаленому металі, вплив на нього температури і часу відпалу, розчинних 

домішок та неметалевих включень. Природа критичної деформації. Діаграми 

рекристалізації. Закономірності та природа зміни механічних та фізичних 

властивостей при відпалі після холодної деформації. Явище зміцнення в 

температурній області повернення. Текстура деформації, первинної, збірної та 

вторинної рекристалізації, механізм її утворення. 

Відпал для зменшення залишкових напружень. Механізм зменшення 

залишкових напружень при нагріванні. 

Фазові переходи I і II роду. Поліморфні перетворення. Принцип структурної 

і розмірної відповідності. Будова і механізм переміщення поверхонь розділу фаз.  

Зсувні та нормальні перетворення. Фазові перетворення при нагріванні. Ріст 

швидкості нагріву. 

Евтектоїдне перетворення. Механізм та кінетика евтектоїдного 

перетворення. Будова перліту. Діаграми ізотермічних перетворень. 

Термокінетичні діаграми. Впорядкування твердого розчину. Дальній та ближній 

порядок структури. Зміна властивостей сплавів при впорядкуванні. 

Загартування без поліморфного перетворення. Зміна структури і 

властивостей при загартуванні. Критична швидкість охолодження. 

Загартування на мартенсит. Термодинаміка, механізм і кінетика 

мартенситного перетворення. Зворотність перетворення. Ефект пам’яті форми. 

Стабілізація аустеніту. Мікроструктура і субструктура мартенситу. Зміцнення та 

зміна пластичності при загартуванні на мартенсит. Критична швидкість 

охолодження при загартуванні, прогартовуваність. 
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Бейнітне перетворення. Механізм і кінетика бейнітного перетворення. 

Будова бейніту. Ізотермічне загартування. 

Старіння. Розпад перенасиченого твердого розчину. Спіноїдальний розпад. 

Термодинаміка утворення проміжних фаз. Структурні зміни при старінні 

(кластери, зони Гінь’є-Престона, проміжні метастабільні фази, модулювання 

структури). 

Когерентні, частково когерентні і некогерентні виділення. Форми виділень. 

Безперервний і дискретний розпад. Роль вакансій, дислокаційної структури і 

границь зерен в процесах виділення. Кінетика утворення виділень при старінні. 

Коагуляція виділень. Природа приграничних зон, вільних від виділень. Природа 

зміцнення при старінні (роль когерентних і некогерентних виділень). Вплив 

температури і часу старіння на механічні та фізичні властивості сплавів. 

Ступінчасте старіння. Вплив температури нагріву під загартування і швидкості 

загартувального охолодження на старіння. 

Відпуск. Зміна мікроструктури, субструктури і фазового складу при 

відпуску сталей. Зворотна та незворотна відпускна крихкість. 

2.2. ТЕРМОМЕХАНІЧНА ОБРОБКА 

Структурні зміни при гарячій деформації. Динамічна полігонізація та 

динамічна рекристалізація. Повернення і рекристалізація після гарячої 

деформації. 

Високотемпературна та низькотемпературна термомехнічна обробка. 

Термомеханічна обробка з деформацією дисперсно-твердіючих сплавів. 

2.3. ХІМІКО-ТЕРМІЧНА ОБРОБКА 

Елементарні процеси при хіміко-термічній обробці, утворення активних 

атомів дифундуючого елементу, адсорбція, дифузія. Насичуючі середовища. 

Залежність концентрації дифундуючого елемента та глибини шару від 

активності газової фази, температури і тривалості процесу. Структура 

дифузійних шарів. Зв’язок старіння дифузійних шарів з діаграмою стану. 
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Азотування, цементація, нітроцементація, алітування, хромування, 

сульфідування, силіціювання. Принципи вибору термічної обробки після хіміко-

термічної обробки. 

2.4. ТЕХНОЛОГІЯ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ 

Сучасне обладнання для загартування, відпалу, відпуску, хіміко-термічної 

та інших видів термічної обробки сталей та кольорових сплавів. 

Агрегати безперервного відпалу та загартування. Автоматизація повного 

циклу термічної обробки. 

Способи досягнення високих швидкостей нагріву та охолодження виробів 

при термічній обробці. 

Нагрів при термічній обробці виробів в захисних середовищах та у вакуумі. 

 

3. МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ. РУЙНУВАННЯ. 

 Діаграми розтягу моно- та полікристалів. Системи ковзання. 

Деформаційне зміцнення, вплив на нього температури та швидкості деформації. 

Теорія границі текучості. Ефект Баушингера. 

Фізична та технічна суть механічних характеристик металу. Зміцнення при 

утворенні твердих розчинів та при виділенні надлишкових фаз (когерентних та 

некогерентних). Вплив зерна на механічні властивості. Надпластичність. 

Надпружність. 

Крихке та в’язке руйнування. Схеми зародження тріщин. Поширення 

тріщин при крихкому руйнуванні. Поріг холодноламкості. Природа 

холодноламкості металів з ОЦК-граткою. Будова зламів. 

Жароміцність. Стадії повзучості. Релаксація напружень. Тривала міцність. 

Вплив складу та структури на жароміцність. 

Втомна міцність. Діаграми втоми. Механізм втоми. Контактна втома.  

Зношування: адгезійне, абразивне та ерозійне. Методи підвищення 

зносостійкості. 

Корозія. Види корозійного пошкодження матеріалів: корозія під 

напруженням, корозійне тріщиноутворення, водневе окрихчення, окрихчення у 
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рідких металах, від впливу радіації. Шляхи підвищення корозійної стійкості 

металів та методи захисту від корозії. 

 

4. МЕТАЛИ ТА ЇХ СПЛАВИ В МАШИНОБУДУВАННІ 

Конструкційні вуглецеві і леговані сталі. Класифікація та маркування. 

Вуглецеві сталі звичайної якості та якісні. Киплячі, напівспокійні і спокійні 

сталі. Низьколеговані сталі підвищеної міцності. Конструкційні поверхнево-

зміцнювані сталі. Конструкційні поліпшувані сталі. Пружинні і зносостійкі сталі. 

Підшипникові сталі. Автоматні сталі. Нержавіючі сталі. Жаростійкі сталі. 

Жароміцні сталі. Застосування у машинобудуванні. 

Інструментальні сталі. Класифікація та маркування. Сталі для гарячого та 

холодного штампування. Сталі для різального і вимірювального інструменту.  

Чавуни. Білі, сірі, високоміцні й ковкі чавуни, їх структура та властивості. 

Модифікування чавунів. Термічна обробка чавунів. Застосування у 

машинобудуванні. 

Алюміній і його сплави. Титан і його сплави. Мідь і її сплави. Нікель і його 

сплави. Магній і його сплави. Сплави на основі тугоплавких металів. 

Сплави з особливими фізичними властивостями: високим і низьким 

електроопором, контактні матеріали, провідникові та напівпровідникові 

матеріали, магнітотверді і магнітом’які сталі і сплави, сплави з особливими 

пружними і тепловими властивостями.  

Матеріали з ефектом пам’яті форми. 

Антифрикційні сплави. 

Порошкові матеріали: електричні і магнітні матеріали, конструкційні 

порошкові матеріали, зносостійкі матеріали, тверді сплави. Методи одержання 

порошків: механічні, розпиленням рідких металів, фізико-хімічні. Властивості 

порошків. Технологія отримання виробів з порошків. Пресування порошків. 

Спікання порошків: твердофазне, рідкофазне. Атмосфери спікання. Гаряче 

пресування. 
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6. НЕМЕТАЛЕВІ МАТЕРІАЛИ  

Основні різновиди структур на основі вуглецю. 

Алмаз, графіт і аморфний вуглець. Карбін. Кластери. Графен. Фулерени. 

Фулерит. Нанотрубки. 

Полімери і пластичні маси 

Класифікація і структура полімерних матеріалів. Молекулярна структура 

полімерів. Теорії зростання полімерних кристалів. Особливості механічних 

властивостей полімерів, обумовлені їх будовою. Релаксаційні властивості. 

В’язка текучість розчинів і розплавів полімерів. Старіння і стабілізація 

полімерів. Типи руйнування полімерів. Вплив зовнішніх факторів на процес 

руйнування. Фізико-механічні, адгезійні, фрикційні, антикорозійні, діелектричні 

властивості полімерів, методи дослідження цих властивостей. 

Склад, класифікація і властивості пластичних мас. Пластмаси на основі 

термопластичних і термореактивних полімерів. Наповнювачі, пластифікатори, 

каталізатори, пігменти, інгібітори. Методи переробки пластмас у вироби. 

Матеріали, технологія і обладнання для отримання полімерних покриттів. 

Композиційні матеріали 

Принципи створення та основні типи композиційних матеріалів. 

Композиційні матеріали з нуль-мірними і одновимірними наповнювачами. 

Евтектичні композиційні матеріали. Композиційні матеріали на неметалевій 

основі. Механічні властивості композиційних матеріалів, моделювання на ЕОМ 

руйнування композиційних матеріалів з використанням властивостей армуючих 

волокон, об’ємної частки і властивостей матриці. Механізм руйнування. Основи 

розрахунку на міцність виробів з композиційних матеріалів. Способи 

комп’ютерного моделювання складу, структури, властивостей та процесу 

руйнування композиційних матеріалів. Області та перспективи застосування 

композиційних матеріалів у машинобудуванні. 

Дисперсно-дисперсно-зміцнені, волокнисті, багатошарові й напрямлено 

закристалізовані композити. Основні завдання, які розв’язуються застосуванням 
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композитів у конструкціях. Поняття про матрицю і арматури, їх функції в 

композиті й вимоги, які ставляться перед ними. 

Фізико-хімічна взаємодія компонентів композита, класифікація композитів 

по типу взаємодії його компонентів. Поняття про термодинамічну, кінетичну і 

механічну сумісність компонентів композита. Термічні й фазові напруження в 

композитах. Шляхи оптимізації взаємодії компонентів композита. 

Безперервні й дискретні волокна й нитковидні монокристали, які 

застосовуються для армування волокнисті композитів. Способи одержання 

нитковидних монокристалів та їх властивості, природа їх міцності. Способи 

одержання безперервних волокон вуглецю, бора, карбіду кремнію, окису 

алюмінію, їх структура і властивості. Роль взаємодії неметалевих волокон, які 

одержують осадженням на металеву підкладку − нитка з підкладкою, металеві 

волокна з вольфраму, молібдену, берилію, сталі; їх одержання і властивості. 

Захисні покриття на волокнах й їх вплив на властивості волокон. 

Характеристики напрямлено закристалізованих композитів. Сплави 

евтектичного типу. Термодинаміка фазових рівноваг евтектичних систем. 

Морфологія фаз і принципи класифікації подвійних евтектик. Багатоваріантні й 

потрійні евтектики. 

Гумові матеріали 

Склад і класифікація гум. Технологія приготування гумових сумішей та 

формування деталей з гуми. Фізико-механічні властивості гуми. Вплив умов 

експлуатації на властивості гум. Застосування гумових матеріалів у 

машинобудуванні. 

Ситали, керамічні та інші неорганічні матеріали 

Будова, властивості та види технічного скла, ситалів, порцеляни та фаянсу. 

Тугоплавкі сполуки, основні типи, склад, структура, властивості, методи 

одержання, в тому числі СВС –високотемпературний синтез, що 

самопоширюється. Нанокристалічні матеріали. Скляні мастила і захисні 

покриття. Емалі для захисту металів. Технічна кераміка. Вогнетривкі й 
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конструкційні керамічні матеріали. Застосування кераміки в машинобудуванні. 

Графіт і його модифікації в якості конструкційних матеріалів. 

Лакофарбові і клеючі матеріали 

Склад і класифікація лакофарбових матеріалів. Особливості 

кремнійорганічних покриттів. Технологічні методи нанесення лакофарбових 

покриттів. Технологія нанесення лакофарбових покриттів. Порівняльні 

властивості лакофарбових покриттів та їх застосування в машинобудуванні. 

Клеючі матеріали, склад і класифікація. Фізико-хімічна природа. 

Конструкційні клеї. Склад клейових з’єднань. Методи одержання клейових 

з’єднань та їх випробування. Застосування клейових з’єднань в 

машинобудуванні. 

 

7. НАНОТЕХНОЛОГІЇ ТА НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ 

Загальна характеристика нанотехнологій та наноматеріалів. Класифікація 

наноматеріалів. Вплив масштабного фактору на властивості матеріалів. 

Механічні, термічні, електричні, магнітні, оптичні та акустичні властивості 

наноматеріалів.  

Технології отримання наноматеріалів у наноструктурованому стані. 

Методологічні засади досліджень наноматеріалів. Вуглецеві наноструктури. 

Основні області практичного використання наноматеріалів. 

 

8. СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ 

СТРУКТУРИ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ 

Методи вивчення мікроструктури. Оптична мікроскопія. Методи кількісної 

металографії. Електронна мікроскопія. Рентгеноструктурний та 

електронографічний аналіз. Мікрорентгеноспектральний аналіз. Локальний 

аналіз сплаву за електронними спектрами. Метод ядерного магнітного резонансу. 

ІЧ-спектроскопія. 
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Методи вимірювання фізичних властивостей. Термічний аналіз. 

Калориметрія, дилатометрія, вимірювання густини, резистометрія, магнітний 

аналіз. 

Механічні властивості, що визначаються при статичному навантаженні. 

Випробування на розтягання, стиск, вигин, кручення, тріщиностійкість. Вплив 

легування, структури концентраторів напружень та масштабного фактору на 

характеристики механічних властивостей. 

Механічні властивості, що визначаються при динамічному навантаженні. 

Вплив швидкості деформування на характеристики міцності і пластичності. 

Динамічні випробування на згин зразків. Ударна в’язкість. Методи визначення 

ударної в’язкості та її складових. 

Механічні властивості, визначувані при циклічному навантаженні. Втома, 

діаграми утоми, границя витривалості. Природа втомного руйнування. Вплив 

різних факторів на опір утоми. Випробування на твердість вдавленням і 

дряпанням. Триботехнічні випробування. 

Фізичні методи неруйнівного контролю дефектів матеріалів. Ультразвукова 

дефектоскопія. Рентгенівська і гамма-дефектоскопія. Метод вихрових струмів. 

Магнітна і теплова дефектоскопія. 

 

9. ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

Загальні положення про методи проектування ТП (технологічних процесів). 

Технологічність конструкції деталі (при литті, штампуванні, зварюванні, 

механічній обробці, тощо). Експлуатаційні властивості матеріалу та способи їх 

формування (фізико-механічні і спеціальні властивості, легування, поверхнева 

та об’ємна обробка і тощо). Коефіцієнт використання матеріалу. 

Економічна доцільність ТП (прогресивний спосіб виготовлення, 

виробництва заготовок та деталей; найбільш точна форма та розміри, найкраща 

якість та найменша собівартість виготовлення, ремонтопридатність). Види ТП за 

ступенем уніфікації, стадії розробки та ін. Одиничний перспективний, проектний 

та комплексний. Маршрутний опис технологічного процесу. Частини ТП, 
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технологічні операції. Маршрутно-операційний опис ТП. Основні етапи 

розробки ТП. Аналіз вихідних даних, вибір: обладнання, заготовки та методів її 

виготовлення, технологічних баз. Складання технологічного маршруту. 

Розробка технологічних операцій та їх нормування, техніка безпеки. Розрахунок 

економічної ефективності ТП і оформлення технічної документації. 

Види виробництва за регулярністю, стабільністю та об’ємом продукції. 

Одиничне, серійне виробництво, масове виробництво. 
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