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ВСТУП 

 

 Програмою комплексного екзамену передбачено виконання завдань з шести дисциплін, 

три з яких теоретично-практичного спрямування, та три практично-прикладного спрямування. 

Перелік навчальних дисциплін, що враховуються при розрахунку оцінки з комплексного 

фахового випробування наведено в табл. 1.  

 

Таблиця 1 

 

№ з/п Назва дисципліни 

1 2 

1 

2 

3 

4 

Технологія лазерної розмірної обробки 

Технологія лазерної поверхневої обробки  

Лазерне технологічне обладнання 

Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною 

 

 

Комплексне фахове випробування проводиться у письмовій формі упродовж 2-х 

академічних годин (90 хв.) Екзаменаційний білет складається з трьох теоретичних питань 

однакової складності. Час для написання відповіді на одне питання – до 30 хвилин. 

Відповідь на кожне завдання має вміщувати принципову або розрахункову схему з 

умовними позначеннями та поясненнями, розрахунки та їх обґрунтування, висновки по 

отриманих результатах або значеннях розрахунків, висновок щодо отриманого розв’язку 

завдання.  

 

 

1. ОСНОВНИЙ ВИКЛАД 

 

 

1.1. Технологія лазерної розмірної обробки 

1.1.1 Характеристики нетрадиційних методів розмірної обробки. 

1.1.2 Фізичні основи лазерної розмірної обробки (ЛРО). Етапи руйнування матеріалу  

1.1.3  заготовки пучком лазерного випромінювання. 

1.1.4 Проектування технологічної операції лазерної розмірної обробки (ЛРО). 

1.1.5 Алгоритм проектування технологічної операції ЛРО. 
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1.1.6 Технологічні схеми обробки порожнин (отворів, щілин, пазів) різноманітної 

форми та розмірів. 

1.1.7 Методи прогнозування результатів та проектування режимів ЛРО. 

1.1.8 Дослідження ЛРО експериментальними методами. 

1.1.9 Проектування режимів ЛРО. Однокритеріальні задачі. 

1.1.10 Проектування режимів ЛРО. Багатокритеріальні задачі. 

 

1.2. Технологія лазерної поверхневої обробки 

1.2.1 Фізичні процеси в матеріалах, їх причинно-наслідкові зв’язки. 

1.2.2 Поглинання лазерного випромінювання металами та діелектриками. Фактори, які 

визначають поглинальну здібність поверхонь. 

1.2.3 Способи збільшення поглинальної здібності. Поглинаючі  технологічні покриття, 

способи їх нанесення. 

1.2.4 Методи вимірювання поглинальної здібності матеріалів. 

1.2.5 Теплові процеси при поверхневій обробці матеріалів. Розрахунок розподілу 

температур у зоні лазерного нагрівання імпульсним випромінюванням. 

1.2.6 Теплові процеси при безперервному нагріванні рухомим тепловим джерелом. 

Методика інженерного розрахунку режимів обробки для зміцнення на певну глибину та 

на максимально можливу глибину.  

1.2.7 Особливості процесу нагрівання скануючим пучком. Розрахунок режимів обробки 

скануючим пучком. 

1.2.8 Особливості лазерного нагрівання тіл з обмеженими умовами тепловідводу. 

Лазерне нагрівання термічно тонкої пластини, тіл клиноподібної форми. 

1.2.9 Теплові процеси при лазерному легуванні та наплавленні. Розрахунок режимів 

обробки. 

 

1.3.  Лазерне технологічне обладнання 

1.3.1 Загальна характеристика лазерного технологічного обладнання. 

1.3.2 Компонування лазерного технологічного обладнання. 

1.3.3 Принципи будови інтегрованого лазерного технологічного обладнання. 

1.3.4 Технологічні лазери. 

 

1.4. Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною 

1.4.1 Основні характеристики концентрованих потоків енергії. 
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  1.4.2 Поглинання лазерного випромінювання. 

1.4.3 Характеристики лазерного джерела. 

1.4.4 Постановка задач нагріву лазерним випромінюванням. 

1.4.5 Особливості плавлення металів під дією лазерного випромінювання. 

1.4.6 Руйнування матеріалів під дією лазерного випромінювання. 

1.4.7 Існуючі теоретичні моделі процесів лазерної розмірної обробки. 

1.4.8 Фізичні особливості лазерної різки матеріалів. 

1.4.9 Технологічні характеристики ГЛР різних металів. 

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕНННЯ 

 

1. Користування допоміжними матеріалами заборонено. 

2. Критерії оцінювання комплексних фахових випробувань. 

Білет складається з трьох питань. Відповідь на кожне питання оцінюється за 100 

бальною шкалою (РСО), з відповідним перерахунком оцінки рейтингової системи 

оцінювання в 200-бальну шкалу  (таблиця відповідності оцінок рейтингової системи 

оцінювання (РСО, 60…100) балам 200 -бальної шкали (100… 200). 

Таблиця 1 

 

RD  Критерії оцінювання  

95…100  Відповідь повна, наведені необхідні схеми, пояснення, приклади і 

розрахунки, матеріал викладений у логічній послідовності, містить необхідні 

детальні викладки для формул.  

85…94  Відповідь повна, але з незначними неточностями. Наведені визначення 

основних понять і величин, фізична суть процесів викладена вірно.  

75…84  Відповідь повна, принципово вірна, але з несуттєвими неточностями. 

Наведений скорочений набір схем, пояснень, прикладів, розрахунків.  

65…74  Відповідь повна і правильна, але теоретичний матеріал викладений з 

неточностями і містить окремі несистемні помилки. Наведений 

скорочений набір схем, пояснень, прикладів і розрахунків.  

60…64  відповідь не повна, але без системних помилок. Викладені базові поняття 

і наведені визначення основних принципів, фізична суть процесів. 

Представлені окремі схеми, пояснення, розрахунки містять помилки і 

неточності.  

1…59  Відповідь неповна з принциповими (грубими) помилками.  

0  Відповідь відсутня або її зміст не відповідає питанню.  



Оцінка за комплексне фахове випробування обчислюється як середнє арифметичне 

значення балів трьох відповідей. Таким чином, за результатами комплексного фахового 

випробування вступник може набрати від 0 до 200 балів.  

Залежно від загальної суми набраних балів вступнику виставляється оцінка:  

  

Таблиця відповідності оцінок рейтингової системи оцінювання (РСО, 60…100) балам 

200-бальної шкали (100… 200): 

Таблиця 2 

 

 
 

 

Приклад типового завдання комплексного фахового випробування 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ХХ 

 

1. Назвати основні блоки твердотільного технологічного лазера і охарактеризувати їх 

функціональне призначення. 

2. Механізми поглинання лазерного випромінення напівпровідником. 

3. Навести та пояснити схему генерації СО2-лазера. 
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