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Згідно вимогам до професійного відбору, що встановлені ОКХ
спеціальності 1 13 «Прикладна математика» (освітня програма-Теоретична
та прикладна механіка), до фахових вступних випробувань допускаються
особи, які здобули ОКР бакалавра за напрямом підготовки 6.040202Механіка. Метою фахових вступних випробувань є перевірка відповідності
знань, умінь та практичних навичок студентів даним вимогам. Тому у ході
фахових вступних випробувань оцінюється рівень засвоєння навчального
матеріалу визначальних дисциплін фахового спрямування, викладання яких
передбачено навчальним планом підготовки бакалаврів за напрямом
підготовки 6.040202- Механіка.
На фахові вступні випробування виносяться питання таких навчальних
дисциплін:
• теоретична механіка;
• опір матеріалів;
• основи механіки суцільного середовища;
• теорія пружності.

Зміст ф а х о в и х в ступ ни х в и п р обуван ь

1. Кінематика точки та абсолютно твердого тіла.
2. Статика механічних систем. Статика абсолютно твердого тіла.
3. Загальні теореми динаміки та їх застосування для дослідження руху
механічних систем.
4. Аналітична динаміка голономних систем.
5. Кінематика суцільного середовища.
6. Теорія напруженого стану суцільного середовища.
7. Теорія визначальних співвідношень суцільного середовища.
8. Методи розрахунку стержневих систем на міцність і жорсткість при
розтязі-стиску, згині та крутінні.
9. Загальні теореми опору матеріалів. Методи розрахунку статично
невизначених стержневих систем.
10.Стійкість рівноваги стиснутих стержнів.
11 .Постановка граничних задач та загальні теореми теорії пружності.
а) Задача теорії пружності в переміщеннях.
б) Задача теорії пружності в переміщеннях при наявності температурного поля.
в) Задача теорії пружності в напруженнях.
г) Основні граничні задачі статики та динаміки пружного тіла.
д) Теорема Клапейрона.
е) Теорема взаємності Бетті.

12.Варіаційні принципи теорії пружності та основані на них наближені
методи розв’язування граничних задач.
а) Варіаційне рівняння Лагранжа.
б) Теорема про мінімум повної енергії. Варіаційне рівняння Кастільяно.

в) М етоди Рітца, Гальоркіна.

13.1 Іросторові задачі теорії пружності: задача Бусінеска про дію
зосередженої сили на півпростір; контактна задача Герца; задача СенВенана про згин та крутіння бруса.
а) Р озв'язок Кельвіна.
б) Елементарний розв'язок Буссінеска 1 роду.
в) Елементарний розв'язок Буссінеска П роду.
г) Задача Буссінеска (про дію зосередженої сили на пружний півпростір)
л) Формули Сомільяни.
е) Задача Герца (постановка і одержання інтегрального рівняння).
ж) Р озв'язо к інтегрального рівняння і дослідження задачі Герца. Випадок осьової
симетрії.
з) Напівобернений метод Сен-Венана. Постановка задачі кручення та згину
брусу.
к) Функція напружень.
і) 1Іотенціальна функція крайової задачі Сен-Венана.
ї) Аналогії при крученні.

14.Розповсюдження хвиль у необмеженому пружному середовищі.
Поверхневі хвилі Релея та Лява.
а) Два типу хвиль. Приклади.
б) Умови на передньому фронті хвилі.
в) Відбиття плоских хвиль від плоскої границі.
г) Поверхневі хвилі Релея (виведення рівняння Релея) .
д) Поверхневі хвилі Релея (аналіз коренів, умови затухання, визначення
переміщень).
с) Хвилі Лява.

Кри і ерії о ц ін ю в а н н я

Кожен варіант тестового завдання включає 25 прикладів (13 теоретична механіка; 3- опір матеріалів; 5 - основи механіки суцільного
середовища; 3 - теорія пружності). Максимальна оцінка за кожен приклад - 4
бали. Оцінка фахового вступного випробування за 100-бальною шкалою
одержується шляхом додавання усіх оцінок. Форма тестів - закрита.
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