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ВСТУП 

 

Програма фахових вступних екзаменів зі спеціальності 133 «Галузеве 

машинобудування» призначена для абітурієнтів, що вступають до ДонНАБА для здобуття 

ступеня магістр. 

Програма спрямована на організацію самостійної роботи абітурієнтів для 

підготовки до фахового вступного екзамену; роз’яснення порядку проведення екзамену, 

критеріїв оцінювання; забезпечення прозорості процесу прийому на навчання для 

здобуття ступеня магістр. 

Програма містить такі позиції: 

- порядок проведення фахового вступного екзамену. Загальний порядок проведення 

фахових вступних екзаменів є єдиним для всіх спеціальностей і визначається 

Правилами прийому до Донбаської національної академії будівництва і архітектури 

щорічно; 

- програми навчальних дисциплін для самопідготовки до фахового вступного 

екзамену, підготовлені за дисциплінами професійно-орієнтованого циклу 

підготовки бакалавра, що дозволяють встановити здобуті компетенції бакалавра з 

галузі знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка» спеціальності 133 

«Галузеве машинобудування»; 

- методичні поради до вирішення тестових питань та приклади їх вирішення; 

- критерії оцінювання знань абітурієнтів за шкалою 100-200 балів; 

- перелік рекомендованої літератури для самопідготовки. 

Програма відповідає Правилам прийому до Донбаської національної академії 

будівництва і архітектури. 

 

1. НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ДО ФАХІВЦЯ СТУПЕНЯ МАГІСТР ЗІ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 133 «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» 

 

1.1. Термін навчання: 

- на базі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавр – 1,5 року; 

1.2. Форма навчання – денна, заочна. 

1.3. Кваліфікація за дипломом – магістр, підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, 

меліоративних машин та обладнання, інженер-дослідник підйомно-транспортних, 

будівельних, дорожніх, меліоративних машин та обладнання. 

1.4. Магістр з підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин 

та 

обладнання підготовлений до роботи за видами і найменуваннями інженерної діяльності 

згідно ДК 003:2005, затвердженого Наказом Держстандарту України від 26.1.2005 р. 

№ 375. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ 

 

2.1. Організація набору та прийому абітурієнтів для здобуття ступеня магістр зі 

спеціальності «Галузеве машинобудування» регулюються Правилами прийому 

Донбаської національної академії будівництва і архітектури на поточний рік. 

2.2. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття ступеня 

магістр використовується фаховий вступний екзамен. 
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2.3. Для вступників на ступінь магістр обов'язковим є складання вступного екзамену з 

іноземної мови. 

2.4. Для прийому фахових вступних екзаменів створюється атестаційна комісія з 

числа провідних фахівців випускаючої кафедри, склад якої затверджується наказом 

ректора ДонНАБА. 

2.5. Оцінювання знань абітурієнтів здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів. До 

участі у конкурсі допускаються абітурієнти, які отримали оцінки не нижче 100 балів з 

фахового екзамену. 

2.6. Фахові вступні екзамени зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» для 

ступеня магістр проводяться з таких дисциплін професійної та практичної підготовки: 

- деталі машин; 

- вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка; 

- машини для земляних робіт; 

- машини для виробництва будівельних матеріалів; 

- гідро- та пневмопривід. 

2.7. Навчальна програма кожної дисципліни п. 2.6 відповідає Галузевому стандарту 

вищої освіти «Освітньо-професійна програма бакалавра спеціальності 133 «Галузеве 

машинобудування», що затверджений Міністерством освіти і науки України. 

2.8. Екзаменаційний білет фахового екзамену складається з 50 тестових питань. 

Тестові питання дозволяють встановити рівень знань абітурієнтів відносно, як загальних 

понять, так і вміння аналізувати конструкцію, принцип дії та робочі процеси механізмів та 

будівельних машин; вміння визначати раціональні параметри механізмів для подальшого 

проектування високоефективних сучасних машин та техніки. Приклади тестових питань з 

відповідями наведені у п. 5. 

2.9. Час на виконання завдань білету становить 90 хвилин. 

2.10. Порядок оскарження результатів та рішення атестаційної комісії визначається 

Правилами прийому ДонНАБА. 

2.11. Загальний конкурсний бал абітурієнта формується для вступників на ступінь 

«магістр» конкурсний бал складається з оцінки за фаховий екзамен, екзамен з іноземної 

мови, середній бал додатків до диплому бакалавра та спеціаліста а також додаткових балів 

(при наявності). 

2.12. Фаховий вступний екзамен складається один раз, але за його результатами 

абітурієнт має право приймати участь у конкурсному відборі щодо вступу для здобуття 

ступеня магістр. 

2.13. Програми навчальних дисциплін для підготовки до вступного випробування 

наведені у п. 3. 

2.14. Критерії оцінювання тестових питань екзаменаційного білету такі: 

Оцінка абітурієнту виставляється в залежності від кількості правильних відповідей на  

тестові питання. За кожну правильну відповідь абітурієнт отримує 2,0 бала. Студент 

отримує незадовільну оцінку, якщо кількість вірних відповідей складає менш 12. 

 

Кількість 

правильних 

відповідей 

 

12 
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Кількість 

балів 

 

160 
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Кількість 

правильних 

відповідей 

 

48 

 

49 

 

50 

 

Кількість 

балів 

 

196 

 

198 

 

200 

 

 

 

3. ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВОГО 

ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ 

3.1. Дисципліна деталі машин. 

1. З’єднання: клепані, зварні, паяні та клейові. 

2. Різьбові з’єднання. Сили в різьбовій парі. 

3. Шпонкові, штифтові та шліцьові з’єднання. 

4. Механічний привод та головні типи механічних передач. 

5. Передачі: зубчасті прямозубі та косозубі циліндричні, конічні, черв’ячні, 

планетарні, хвильові, фрикційні, пасові, ланцюгові. 

6. Навантаження у машинах. 

7. Вали та вісі. Їх розрахунок. 

8. Підшипники кочення та ковзання. 

9. Муфти. 

10. Змащувальні системи та пристрої. 

11. Графічне відображення та принципи компоновки циліндричного, конічного, 

черв’ячного редуктору, механічного приводу. 

3.2. Дисципліна машини для земляних робіт. 

1. Ґрунт як об’єкт взаємодії. 

2. Робочі органи МЗР і процеси їх взаємодії з масивом ґрунту. 

3. Ходове обладнання. 

4. Одноківшові екскаватори. 

5. Багатоковшеві екскаватори. 

6. Землерійно-транспортні машини. 

7. Особливості приводів машин для земляних робіт. 

8. Машини для підготовчих робіт. 

9. Машини та обладнання для ущільнення ґрунтів. 

10. Бурові машини та обладнання. 

11. Машини та обладнання для гідромеханізації земляних робіт. 

12. Машини для розробки мерзлих ґрунтів. 

3.3. Дисципліна вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка. 

1. Режими роботи кранів та кранових механізмів. Розрахункові навантаження 

вантажопідйомних машин. 

2. Силове обладнання та його характеристика. 

3. Гальмівні механізми: зупинки та гальма. 

4. Гнучкі вантажні органи, канатні барабани та блоки. 

5. Вантажозахватні пристрої. 

6. Механізми підйому вантажів. 

7. Механізми пересування вантажопідйомних машин. 

8. Стрілові пристрої і механізми зміни вильоту стріли. 

9. Механізми повороту та опорно-поворотні пристрої кранів. 
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10. Домкрати, лебідки, талі. 

11. Баштові крани. 

12. Самохідні стрілові крани. 

13. Прольотні крани.  

14. Підйомники. 

15. Запобіжні та сигналізаційні пристрої. Стійкість кранів. 

16. Характеристика машин безперервного транспорту. Стрічкові конвеєри. 

17. Ланцюгові конвеєри: пластинчаті та скребкові. 

18. Ковшові конвеєри. 

19. Гвинтові конвеєри та транспортувальні труби. 

20. Інерційні та роликові конвеєри. 

21. Основи пневматичного транспорту. 

22. Особливості конструкції і розрахунку гідравлічного транспорту. 

3.4. Дисципліна машини для виробництва будівельних матеріалів. 

1. Загальні питання теорії, розрахунку і застосування машин у будіндустрії. 

2. Машини та обладнання для подрібнення і сортування матеріалів. 

3. Машини й обладнання для приготування бетонних сумішей і розчинів. 

4. Машини для транспортування та укладання бетонних сумішей та розчинів. 

5. Машини і обладнання для виготовлення арматурних конструкцій. 

6. Комплекти машин і обладнання технологічних ліній. 

7. Машини вібраційної і ударно-вібраційної дії для ущільнення сумішей. 

8. Машини без вібраційної та комбінованої дії пресування і вібрації для ущільнення 

сумішей. 

3.5. Дисципліна гідро- та пневмопривід. 

1. Два види гідроприводів: об'ємний гідропривід і гідродинамічні передачі. 

2. Робоча рідина як складова частина гідроприводу. Основні властивості робочих 

рідин. 

3. Конструкція об’ємних насосів та їх експлуатаційні параметри. 

4. Класифікація, основні показники і характеристики гідродвигунів. 

5. Апаратура для управління витратою рідини і допоміжні пристрої. 

6. Умовні позначення елементів гідро- та пневмоприводу на принципових 

гідравлічних схемах. 

7. Системи циркуляції робочої рідини. 

8. Основи теорії гідродинамічних передач. 

9. Конструкція гідродинамічних передач. 

10. Загальні відомості про пневмоприводи. 

4. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ, ЩО РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

 

4.1. Список літератури з дисципліни: деталі машин 

- основна література: 

1. Решетов Д.И. Детали машин: Учебник для студентов машиностроительных и 

механических специальностей вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Машиностроение, 1989. – 496 с.: ил. 

2. Гузенков П.Г. Детали машин: Учеб. для вузов. – 4-е изд., испр. М.: Высш. шк. , 1986. – 

359 с.: ил. 

3. Курсовое проектирование деталей машин: Учеб. пособие для учащихся 

машиностроительных специальностей техникумов/С.А. Чернавский, К.Н. Боков, И.М. 

Чернин и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1987. – 416 с.: ил. 
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4. Баласанян Р.А. Атлас деталей машин: Навч. посібник для техн. вузів. – Х.: Основа, 

1996. – 256 с. 

5. Иванов М.Н. Детали машин. - М.: Высшая школа, 1984 г. 

6. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Детали 

машин» (для студентов направлений 050502 «Инженерная механика» и 070106 

«Автомобильный транспорт» дневной формы обучения) / Сост.: Ю.А. Новичков, Н.А. 

Юрченко - Макеевка: ДонНАСА, 2011.- 100 с. 

7. Расчет валов редуктора: Методические указания к практическим работам и разделу 

курсового проекта по дисциплине «Детали машин» / Сост. Новичков Ю.А., Юрченко 

Н.А. –Макеевка: Изд-во ДонНАСА, 2012. – 40с. 

8. *Курмаз Л.В. Скойбеда А.Т. Детали машин: Справочное учебно-методическое 

пособие.-М.: «Высшая школа», 2004.- 240с. 

9. *Шелофаст В.В. Основы проектирования машин. М.: Изд-во АПМ.-472с. 

10. *Шелофаст В.В., Чугунова Т.Б. Основы проектирования машин. Примеры решения 

задач.-М.: Изд-во АПМ.-240с. 

11. *Анурьев В.И. Справочник ¦конструктора-машиностроителя. В 3Т. Т1. – 8-е изд., 

перераб и доп. Под ред. И.Н. Жестковой. – М.: Машиностроение, 2001. – 920с.: ил. 

12. *Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. В 3Т. Т2. – 8-е изд., 

перераб и доп. Под ред. И.Н. Жестковой. – М.: Машиностроение, 2001. – 912с.: ил. 

13. *Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. В 3Т. Т3. – 8-е изд., 

перераб и доп. Под ред. И.Н. Жестковой. – М.: Машиностроение, 2001. – 864с.: ил. 

- додаткова література: 

14. Кудрявцев В.Н. Детали машин.-М.:Машиностроение, 1980 г. 

15. Кудрявцев В.Н. Курсовое проектирование деталей машин.-Л.: Машиностроение, 

1984 г. 

16. Заблоцкий К.И. Детали машин.-К.: Вища школа, 1985 г. 

17. Детали машин: Атлас конструкций /под редак. Д.Н. Решетова.-М.: Высшая школа, 

1989 г. 

18. *Анфимов М. И. Редукторы. Конструкции и расчет. Изд. 4-е перераб. и доп. М.: 

«Машиностроение», 1993., 463 с. 

* - література, яка використовується на кафедрі «ПТБДМО» у електронному вигляді. 

 

4.2. Список літератури з дисципліни: машини для земляних робіт 

- основна література: 

1. Машины для земляных работ: конструкция, расчет, потребительские свойства: в 2 кн. 

Кн. 1. Экскаваторы и землеройно-транспортные машины: учебное пособие для вузов 

/В.И. Баловнев, С.Н. Глаголев, Р.Г. Данилов и др.; под общ. Ред. В.И. Баловнева. – 

Белгород; Изд-во БГТУ, 2011. – 401 с. 

2. Машины для земляных работ: конструкция, расчет, потребительские свойства: в 2 

кн.Кн. 2. Погрузочно-разгрузочные и уплотняющие машины: учебное пособие для 

вузов / В.И. Баловнев, С.Н. Глаголев, Р.Г. Данилов и др.; под общ. Ред. В.И. Баловнева. 

– Белгород; Изд-во БГТУ, 2011. – 464 с.  

3. Машини для земляних робіт: Навчальний посібник / Хмара Л.А., Кравець С.В., Нічке 

В.В., Назаров Л.В., Скоблюк М.П., Нікітін В.Г. Під загальною редакцією проф. Хмари 

Л.А. та проф. Кравця С.В. Рівне – Дніпропетровськ – Харків. – 2010. 

4. Машины для земляных работ: Учебник для студентов вузов по специальности 

«Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование» / Д.П. 

Волков, В.Я. Крикун, П.Е. Тотолин и др.; Под общ. ред. Д.П. Волкова. – М.: 

Машиностроение, 1992 – 448 с.: ил. 
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5. Проектирование машин для земляных работ / Под ред. А.М. Холодова. Харьков: Вища 

школа. Изд-во при Харьк. ун-те, 1986. – 272 с. 

- додаткова література: 

6. Методические указания по выполнению лабораторной работы по курсу «Машины для 

земляных работ» «Изучение процесса разрушения грунта рабочими органами машин 

для земляных работ» Часть 1 (для студентов направления подготовки 6.050502 

"Инженерная механика" по специальности "Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные, мелиоративные машины и оборудования") / Сост.: В.А. Пенчук, В.А. 

Талалай – Макеевка: ДонНАСА, 2012. – 60с. 

7. Методические указания по выполнению лабораторной работы по курсу «Машины для 

земляных работ» «Изучение процесса разрушения грунта рабочими органами машин 

для земляных работ» Часть 2 (для студентов направления подготовки 6.050502 

"Инженерная механика" по специальности "Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные, мелиоративные машины и оборудования") / Сост.: В.А. Пенчук, В.А. 

Талалай, А.В. Гаврюков – Макеевка: ДонНАСА, 2010. – 40с. 

8. Методические указания к курсовому проекту «Расчет бульдозера» по дисциплине 

«Машины для земляных работ» (для студентов специальности «Подъемно – 

транспортные, строительные, дорожные, мелиоративные машины и оборудование» 

дневной и заочной формы обучения) / Сост.: А.В. Гаврюков– Макеевка: ДонНАСА, 

2012.- 50 с. 

9. Методические указания с заданием к курсовому проекту «Расчет бульдозера» по 

дисциплине «Машины для земляных работ» (для студентов специальности «Подъемно 

– транспортные, строительные, дорожные, мелиоративные машины и оборудование» 

дневной и заочной формы обучения) / Сост.: В.А. Талалай – Макеевка: ДонНАСА, 

2012.- 28 с. 

10. Методические указания к курсовому проекту «Расчет одноковшового гидравлического 

экскаватора» по дисциплине «Машины для земляных работ» (для студентов 

специальности «Подъемно – транспортные, строительные, дорожные, мелиоративные 

машины и оборудование» дневной и заочной формы обучения) / Сост.: А.В. Гаврюков, 

– Макеевка: ДонНАСА, 2012.- 53 с. 

11. Методические указания к курсовому проекту «Расчет автогрейдера» по дисциплине 

«Машины для земляных работ» (для студентов специальности «Подъемно – 

транспортные, строительные, дорожные, мелиоративные машины и оборудование» 

дневной и заочной формы обучения) / Сост.: В.А. Талалай – Макеевка: ДонНАСА, 

2012.- 50 с. 

12. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу "Машини для земляних 

робіт" "Розрахунок самохідного скрепера" (для студентів напрямку підготовки 6.050502 

«Інженерна механіка» за спеціальністю "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, 

меліоративні машини та обладнання") / Укладач.: В.О. Талалай - Макіївка: ДонНАБА, 

2010. - 37с. 

13. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине Машины для 

земляных работ «Расчет рыхлительного оборудования с использованием САПР» для 

студентов направления подготовки 6.050502 «Инженерная механика» по специальности 

«Подъемно-транспортные, строительные, дорожные, мелиоративные машины и 

оборудования» / Сост.: Талалай В.А, Кралин А.К. – Макеевка: ДонНАСА, 2010. – 50с. 

14. Алексеева Т.В. Машины для земляних работ. – М.: Машгиз, 1972. -428 с. 

15. Бромберг А.А. Машины для земляных работ: Атлас конструкций. – М.: 

Машиностроение, 1981. – 205 с. 

16. Баловнев В.И., Хмара Л.А. Интенсификация разработки грунтов в дорожном 

строительстве. – М.: Транспорт, 1993. 383 с. 
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4.3. Список літератури з дисципліни: вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна 

техніка 

- основна література: 

1. Расчеты грузоподъемных и транспортирующих машин. Иванченко Ф. К. и др. – К.: 

«Вища школа», Головное издательство, 1978. – 576 с. 

2. Колесник Н.П. Расчеты строительных кранов. – К.: Вища. шк. Головное изд-во, 1985. –

240с. 

3. Методичні вказівки до виконання курсового проекту по дисципліні 

“Вантажопідйомна,транспортуюча і транспортна техніка” (розділ “Козлові крани”) 

(для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.090214 “Підйомно-

транспортні, будівельні, дорожні машини та обладнання”) / Уклад.: В.П. Мельник, 

Т.В. Луцько, О.Г. Водолажченко. – Макіївка: ДонДАБА, 2003. - 56 с. 

4. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Вантажопідйомна, 

транспортуюча та транспортна техніка», розділ «Баштові крани з неповоротною 

баштою і балковою стрілою» для студентів спеціальності 7.090214 «Підйомно-

транспортні, будівельні, дорожні і меліоративні машини та обладнання» напряму 

підготовки 0902 «Інженерна механіка» (ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) 

«Бакалавр» денної і заочної форм навчання) / Уклад.: Т.В. Луцько, О.Г. Водолажченко. 

– Макіївка: ДонНАБА, 2009. – 54 с. 

5. Будівельні крани: Конструкції та експлуатація / Л.А. Хмара, М.П. Колісник, О.І. 

Голубченко. – К.: Техніка, 2001. – 296 с.: іл. 

6. Вайнсон А.А. Подъемно-транспортные машины: Учебник для вузов по специальности 

“Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование”. – 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1989. – 536 с.: ил. 

7. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів: НПАОП 0.00-

1.01- 07: Затв. 18.06.2007 № 132 / Держ. комітет України з промислової безпеки,  

охороні праці і гірничому нагляду. – Х.: Вид-во «Форт», 2007. – 256 с. 

8. Спиваковский А.О., Дъячков В.К. Транспортирующие машины. – М.: Машиностроение, 

1983. – 487 с. 

- додаткова література: 

9. Справочник по кранам: В 2т. Т.2. Характеристики и конструктивные схемы кранов. 

Крановые механизмы, их детали и узлы. Техническая эксплуатация кранов / М.П. 

Александров, М.М. Гохберг, А.А. Ковин и др.; Под общ. ред. М.М. Гохберга. - М.: 

Машиностроение, 1988. – 559 с.: ил. 

10. Підйомно-транспортні машини: Розрахунки підіймальних і транспортувальних машин: 

Підручник / В. С. Бондарєв, О. І. Дубинець, М. П. Колісник та ін. - К.: Вища шк., 2009. - 

734 с: іл. 

11. Невзоров Л.А. Краны башенные и автомобильные: Учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Л.А. Невзоров, М.Д. Полосин. - М.: Издательский центр «Академия», 

2005. – 416 с. 

 

4.4. Список літератури з дисципліни: машини для виробництва будівельних матеріалів 

- основна література: 

1. Механическое оборудование заводов сборного железобетона. Расчетно-практические 

упражнения и курсовое проектирование. Пер. в укр. / М.К. Морозов. – К.: Вища школа, 

Головное изд-во, 1982. – 96с. 

2. Журавлев М.И., Фаломеев А.А. Механическое оборудование предприятий вяжущих 

материалов и изделий на базе их. Учебник для вузов. – 2-е изд. – М.: Высшая школа, 

1983. – 232с. 
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3. Механическое оборудование заводов сборного железобетона / М.К. Морозов. 2-е изд. 

перераб. и доп. – К.: Вища школа, Головное изд-во, 1986. – 311с. 

4. Савченко О.Г. Обладнання комплексів для виробництва будівельних дрібноштучних 

стінових виробів: Навч. посібник / О.Г. Савченко. – Х.: Тимченко, 2006. – 416 с.: іл., 

табл. – Бібліограф.: 70 найменувань. 

5. Ємел’янова І.А. Машини та обладнання для зведення будівель і споруд із монолітного 

залізобетону. – Х.: Факт, 2008. – 376 с. 

6. Назаренко І.І. Машини для виробництва будівельних матеріалів: Підручник. – К.: 

КНУБА, 1999. – 488 с. 

7. Рыбалко Р.И. Воздушная сепарация сухих строительных материалов: монография. – 

Донецк: 2010. – 120с.  

- додаткова література: 

8. Назаренко И.И., Пенчук В.А., Сердюк В.И., Хмара Л.А. Основы моделирования 

строительных машин. Монография. – К.: Леся, 2003. – 163 с. 

9. Баладінський В.Л., Назаренко І.І., Онищенко О.Г. Будівельна техніка: Підручник. – 

Київ- Полтава: КНУБА-ПНТУ, 2002. – 463с., іл. 

10. Механізація та автоматизація трудомістких процесів на підприємствах збірного 

залізобетону / І.І.Назаренко, В.О. Пенчук, В.І. Гарнец, Ф.Ф. Бондаренко. – К.: 

Будівельник, 1988. – 192с. 

 

4.5. Список літератури з дисципліни: гідро- та пневмопривід 

- основна література: 

1. Башта Т.М. Гидропривод и гидропневмоавтоматика. М.: Машиностроение, 1972. – 

320 с. 

2. Гейер В.Г., Дулин В.С., Заря А.Н. Гидравлика и гидропривод: Учеб. Для вузов. – 3 –е 

изд. Перераб. и доп. – М.: Недра, 1991. – 435 с.: ил.  

3. Гидропривод. Основы и компоненты./Х. Экснер, Р. Фрейтаг, Д-р Х.Гайнс, Р. Ланг и др. 

– 2-е изд. – Бош Рексрот АГ г. Эрбах Германия, 2003. – 323 с. 

4. Григоров О.В. Гідравлічний привід підйомно-транспортних, будівельних та дорожніх 

машин: навч. посібник / О.В. Григоров – Харків: НТУ «ХПІ», 2003. – 264 с. 

5. Испытания и диагностика строительных и дорожных машин: лабораторный практикум: 

учеб. пособие / В.А. Байкалов, В.В. Минин. – Красноярск: ИПК СФУ, 2011. – 100 с. 

6. Наземцев А.С. Гидравлические и пневматические системы. Часть 1. Пневматические 

приводы и средства автоматизации: Учебное пособие. – М: Форум, 2004. – 240 с. 

7. Наземцев А.С., Рыбальченко Д.Е. Пневматические и гидравлические приводы и ситемы. 

Часть 2. Гидравлические приводы и системы. Основы. Учебное пособие. – М.: Форум, 

2007. – 304 с. 

8. Федорець В.О., Педченко М.Н., Струтинський В.Б. та ін.. Гідроприводи та гідро 

пневмоавтоматика: Підручник. – К.: Вища шк., 1995. – 463 с. 

9. Васильченко В.А. Гидравлическое оборудование мобильніх машин. Справочник – М.: 

Машиностроение, 1983. – 301 с. 

- додаткова література: 

10. Лагерев А.В. Проектирование насосных гидроприводов подъемно-транспортной 

техники. Учеб.пособие. – Брянск: БГТУ, 2006.– 232 с. 

11. Лепешкин А.В., Михайлин А.А., Шейпак А.А. Гидравлика и гидропневмопривод: 

Учебник. Ч.2. Гидравлические машины и гидропневмопривод / Под ред.. А.А. 

Шейпака. – М.: МГИУ, 2003. – 352 с. 

12. Нагорный В.С., Денисов А.А. Устройства автоматики гидро- и пневмосистем: Учеб. 

пособие техн. вузов. – М.: Высш. шк., 1991. –367 с.: ил. 
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13. Нурутдинов Р.Г. Гидравлические машины: учеб. пособие.– Уфа: Изд-во УГНТУ, 2008. 

– 155 с. 

14. Шейпак А.А. Гидравлика и гидропневмопривод: Учебное пособие. Ч.1. Основы 

механіки жидкости и газа. 2-е узд., перераб. и доп. – М.: МГИУ, 2003. – 192 с. 
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