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1. Загальні відомості 
 

З метою встановлення відповідності рівня підготовки аспірантів вимогам 
освітньо-наукової програми доктора філософії за спеціальністю 142 "Енергетичне 
машинобудування" навчальним планом передбачене проведення підсумкової 
атестації. Підсумкова атестація здійснюється за двома напрямами:  

1) оцінювання рівня теоретичної та практичної фахової підготовки;  
2) встановлення відповідності рівня науково-дослідницької підготовки 

вимогам, що висуваються до доктора філософії за спеціальністю 142 
"Енергетичне машинобудування".  

Оцінювання рівня теоретичної та практичної фахової підготовки передбачає 
складання аспірантами кваліфікаційного екзамену з професійної підготовки. На 
підготовку та проведення цього екзамену навчальним планом відводиться 2 
кредита ECTS. Проводиться екзамен по закінченні другого курсу навчання, коли 
усі інші освітні компоненти циклу професійної підготовки будуть виконані. 

Оцінювання здійснюється екзаменаційною комісією, склад якої та її голова 
призначаються наказом ректора університету. 

Згідно з освітньо-науковою програмою протягом підготовки та проходження 
кваліфікаційного екзамену студент повинен оволодіти компетентностями: 

 ФК01. Наявність глибоких обґрунтованих знань щодо сучасного стану, засад 
і принципів розвитку об'єктів енергетичного машинобудування на 
міжнародному,  державному та регіональному рівнях. 

 ФК02. Розуміння напрямів підвищення ефективності теплових схем, 
термодинамічних циклів та окремих елементів об'єктів енергетичного 
машинобудування. 

 ФК03. Здатність до аналізу робочих процесів об'єктів енергетичного 
машинобудування на основі сучасних методів математичного моделювання. 

 ФК04. Здатність приймати обґрунтовані технічні рішення та визначати 
критерії і методи оптимізації систем та об'єктів енергетичного 
машинобудування. 

 ФК05. Здатність до практичного використання теоретичних і 
експериментальних методів удосконалення характеристик об'єктів 
енергетичного машинобудування. 
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Програмними результатами навчання є: 

 ПРН01. Демонструвати детальне розуміння методів проєктування, 
оптимізації та удосконалення об'єктів енергетичного машинобудування, а 
також систем та механізмів, які їх обслуговують. 

 ПРН04. Знати та використовувати в професійній діяльності методи аналізу, 
синтезу та оптимізації об’єктів, явищ і процесів у сфері енергетичного 
машинобудування. 

 ПРН05. Володіти концептуальними та методологічними знаннями в галузі 
енергетичного машинобудування та бути здатним застосовувати їх до 
професійної діяльності на межі предметних галузей. 

 ПРН09. Володіти прогресивними методами та технологіями, уміти 
модифікувати існуючі та розробляти нові методи та/або завдання, 
здійснювати заходи для ефективного виконання професійних завдань. 

 ПРН11. Уміти приймати обґрунтовані рішення з інженерних питань 
енергетичного машинобудування у складних і непередбачуваних умовах, у 
тому числі із застосуванням прогнозування та сучасних засобів підтримки 
прийняття рішень. 

 ПРН19. Знати новітні світові досягнення науки, техніки та технології в галузі 
енергетичного машинобудування та суміжних сферах. 

 
2. Навчальні теми, які виносяться на екзамен  

 
Частина 1. Актуальні проблеми енергетичного машинобудування 

 
Тема 1. Світовий ринок енергетичного машинобудування. 
Тема 2. Поточний стан енергетичного машинобудування України. 
Тема 3. Проблеми та перспективи розвитку галузі енергетичного 

машинобудування. 
Тема 4. Особливості розвитку газотурбінних агрегатів як об'єктів 

енергетичного машинобудування. 
Тема 5. Особливості розвитку систем охолодження повітря та автономного 

холодопостачання як об'єктів енергетичного машинобудування. 
Тема 6. Особливості розвитку двигунів внутрішнього згоряння як об'єктів 

енергетичного машинобудування. 
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Тема 7. Основи наукового пошуку та організація робіт при розв'язанні 
науково-технічних проблем. 

Тема 8. Фізичне та математичне моделювання процесів в об’єктах 
енергетичного машинобудування та їх елементах. 

Тема 9. Основні напрямки підвищення ефективності спалювання палив в 
енергетичних установках. 

Тема 10. Плазмохімічний метод вдосконалення процесів згоряння в топкових 
пристроях енергетичних установок. 

Тема 11. Проблеми використання в теплових двигунах альтернативних 
палив. 

Тема 12. Екологічні проблеми об'єктів енергетичного машинобудування. 
Тема 13. Методи підвищення надійності деталей енергетичних машин. 
Тема 14. Проблеми вібраційної надійності об'єктів енергетичного 

машинобудування. 
Тема 15. Проблеми експлуатації та технічного обслуговування об'єктів 

енергетичного машинобудування. 
 

Частина 2. Раціональні та екологічно чисті методи перетворення енергії 
в машинобудуванні 

 

Тема 1. Енергетика світу. 
Тема 2. Минуле і сучасний стан енергетики України. Перспективи розвитку 

енергетики України. 
Тема 3. Вплив електростанцій, промисловості та транспортно-дорожнього 

комплексу на довкілля. 
Тема 4. Результати впливу енергетики на довкілля. Забруднення атмосфери. 

Особливості дії різних газів і випарених рідин. Зміна структури атмосфери. 
Кислотні дощі. Парниковий ефект. Теплове забруднення. Забруднення водойм. 
Радіоактивне забруднення. 

Тема 5. Класифікація та перспективи використання нетрадиційних джерел 
енергії. Джерела прямого перетворення різних видів енергії в електричну. 

Тема 6. Нетрадиційні види палива. Воднева енергетика. Використання 
метану вугільних шахт, синтез-газу та газу зі сміттєвих звалищ. 

Тема 7. Вторинні енергетичні ресурси. Шляхи їх використання. 
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Тема 8. Поняття та класифікація поновлюваних джерел енергії. Розвиток 
поновлюваних джерел енергії у світі та Україні. 

Тема 9. Пряме використання енергії Сонця. Сонячна теплоенергетика. 
Екологічні та економічні аспекти геліоенергетики. Розвиток геліоенергетики у 
світі та Україні. 

Тема 10. Види вітроустановок та їх характеристика. Екологічні та економічні 
аспекти вітроустановок. Розвиток вітроенергетики у світі та Україні. 

Тема 11. Біоенергетика. Її екологічні та економічні аспекти. Розвиток 
біоенергетики у світі та Україні. 

Тема 12. Геотермальна енергетика. Її екологічні та економічні аспекти. 
Досвід експлуатації геотермальних станцій. 

Тема 13. Використання енергії довкілля. Види теплових насосів. 
Використання енергії довкілля у світі та Україні. 

Тема 14. Мала гідроенергетика. Конструктивні види малих 
гідроелектростанцій. Енергія морів та океанів. 

Тема 15. Комбіноване використання поновлюваних джерел та акумуляторів 
енергії. 

 
Частина 3. Удосконалення характеристик апаратів та машин 

енергетичного машинобудування 
 
Тема 1. Модель як метод пізнання досліджуваних об'єктів. Фізичне 

моделювання. 
Тема 2. Аналіз розмірностей у теорії подоби. Аналогове моделювання. 

Знакове моделювання. Алгоритмічні моделі. 
Тема 3. Математичне моделювання. Математичні моделі, побудовані на 

основі рівнянь алгебри та їх систем. 
Тема 4. Імітаційне моделювання. Моделі, що ґрунтуються на використанні 

теорії випадкових функцій. Інформаційні моделі. 
Тема 5. Метод кінцевих елементів у системах САЕ. 
Тема 6. Методи проектування об’єктів енергетичного машинобудування та 

його частин за допомогою методу кінцевих елементів. 
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Тема 7. Теорія та приклади застосування метода кінцевих елементів для 
вирішення задач міцності та теплопроводності. 

Тема 8. Теорія застосування метода кінцевих елементів для вирішення задач 
гідрогазодинаміки. 

 

3. Оцінювання результатів та критерії підсумкової оцінки  
 

Кваліфікаційнмй екзамен з професійної підготовки для студентів 
спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування" (освітньо-науковий рівень 
"доктор філософії") проводиться у письмовій формі. Для оцінювання результатів 
екзамену використовується шкала ECTS. Її відповідність національній шкалі 
оцінювання наведена у таблиці. 

 

Оцінка за національною шкалою Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики для заліку 

90 – 100 А відмінно 
82-89 В 
74-81 С добре 

64-73 D 
60-63 Е  задовільно 

зараховано 

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 
Критеріями підсумкової оцінки є наступні показники: 

 
"Відмінно" – студент засвоїв весь програмний матеріал, він виділяє найбільш 

суттєве у питанні, добре знає основні положення, демонструє знання 
фактичного матеріалу, уміє робити висновки, володіє культурою 
викладу інформації, викладає знання у логічній послідовності. 

"Добре" – студент знає програмний матеріал, не допускає у відповіді серйозних 
помилок, легко виправляє окремі неточності, якщо викладач вказує на 
них, відповідає без особливих труднощів на додаткові питання, 
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викладає переважно у логічній послідовності, достатньо чітко 
висловлює свої думки. 

"Задовільно" – студент засвоїв у цілому програмний матеріал, знає основні 
положення курсу, однак знання не досить глибокі, відчуває труднощі 
при відповіді на уточнюючі і додаткові питання, надає перевагу 
питанням репродуктивного характеру, не вміє робити логічних 
висновків, виявляє не високу культуру викладу знань. 

"Незадовільно" – не засвоїв більшу частину програмного матеріалу, має тільки 
певні уявлення про основні положення курсу, при відповіді допускає 
грубі помилки, які не здатен виправити навіть після коректуючи 
запитань, не вміє логічно мислити і викладати свою думку. 

 
4. Рекомендована література 

 
1. Алямовский А.А., Собачкин А.А., Одинцов Е.В. SolidWorks. Компьютерное 

моделирование в инженерной практике. СПб. : БХВ-Петербург, 2005. 800 с. 
2. Білецький В.С. Моделювання у нафтогазовій інженерії : навч. посібник. 

Львів : Новий Світ, 2018. 306 с. 
3. Бучинський М.Я., Горик О.В., Чернявський А.М., Яхін С.В. Основи творення 

машин. Харків : Вид-во «НТМТ», 2017. 448 с. 
4. Відновлювані джерела електричної енергії (аналіз, перспективи, проєкти) / 

І. О. Сінчук та ін. – Кременчук: Вид-во ПП Щербатих О. В., 2013. – 102 с. 
5. Відновлювані джерела енергії (досвід Польщі для України): навч. посіб. / Р. 

Титко, В. М. Калініченко. — Варшава; Краків; Полтава: OWG, 2010. – 530 с. 
6. Горбов В.М. Енергетичні палива: навч. посібник. – Миколаїв: УДМТУ, 

2003. – 328 с. 
7. Гутаревич Ю.Ф. Випробування двигунів внутрішнього згоряння: навч. 

посібник / Ю.Ф. Гутаревич, А.О. Корпач, А.Г. Говорун. – К. : НТУ, 2013. – 
246 с. 

8. Енергоефективність та відновлювані джерела енергії / Бевз С. М. [та ін.] ; під 
заг. ред. А. К. Шидловського. – К. : Українські енциклопедичні знання, 
2007. – 560 с. 

9. Мислюк М.А. Моделювання явищ і процесів у нафтогазопромисловій справі. 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1999. 494 с. 
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10. Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії: навч. посібник / О.І. Соловей, 
Ю.Г. Лега, В.П. Розен та ін. – Черкаси: ЧДТУ, 2007. – 484 с. 

11. Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії: підруч. / С. О. Кудря. – К. : 
НТУУ «КПІ», 2012. — 492 с. 

12. Поновлювані джерела енергії: Навч. посіб. / М. І. Сиротюк ; за ред. 
С. І. Кукурудзи. — Л. : ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – 248 c. 

13. Програмування і математичне моделювання : підручник для студ. вищих 
навч. закл. / І. О. Хвищун. Київ : Ін Юре, 2007. 544 c. 

14. Радченко М. І. Суднові холодильні машини / М. І. Радченко, О. О. Лехмус. – 
Миколаїв: НУК, 2015 – 392 с. 

15. Романовський Г.Ф., Сербін С.І. Екологічно чисті камери згоряння ГТУ: навч. 
посібник. – Миколаїв: УДМТУ, 2002. – 83 с. 

16. Романовский Г.Ф., Сербин С.И. Плазмохимические системы судовой 
энергетики. – Николаев: УГМТУ, 1998. – 246 с. 

17. Сербин С.І., Мостіпаненко Г.Б. Інформаційні технології у турбінобудуванні : 
навч. посібник. Миколаїв : НУК, 2012. 143 с. 

18. Транспортні енергетичні установки (традиційні, нетрадиційні та 
альтернативні), принцип роботи та особливості будови: навч. посіб. / Ю.Ф. 
Гутаревич, Л.П. Мержиєвська, О.В. Сирота, Д.М. Тріфонов. – К. : НТУ, 2015. 
– 244 с. 

19. Халатов А.А., Карп И.Н., Куцан Ю.Г. Энергетическое газотурбостроение: 
перспективы использования в энергетике Украины // Вісник НАН України. – 
2015. – №11. – С. 52-58. 

20. Черноусенко О.Ю., Чепелюк О.О., Риндюк Д.В. Основи наукових досліджень 
та інженерної творчості. – К.: КПІ, 2016. – 270 с. 
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