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Загальні положення 

 

Вступний іспит зі спеціальності при прийомі на навчання для здобуття 

освітньо-наукового ступеня "доктор філософії" на основі здобутого раніше 

ступеня "магістр" або освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" передбачає 

перевірку здатності до опанування освітньої програми третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей. 

Програма вступного іспиту зі спеціальності для вступу на навчання за 

спеціальністю 142 "Енергетичне машинобудування" (освітньо-наукова 

програма "Енергетичне машинобудування") розроблена на основі освітньо-

професійних програм вищої освіти рівня "магістр", які функціонують за 

спеціальністю 142 "Енергетичне машинобудування" у Національному 

університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. 

Вступний іспит зі спеціальності проводиться у письмовій формі. 

Білет вступного іспиту зі спеціальності містить три запитання за 

програмою вступного випробування. 

Відповіді на запитання вступник наводить на бланках письмової 

відповіді. 
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1. ГАЗОТУРБІННІ УСТАНОВКИ І КОМПРЕСОРНІ СТАНЦІЇ 

 

1.1. Термодинамічні цикли і схеми газотурбінних установок 

 

Газотурбінний агрегат (ГТА) простої теплової схеми, його 

термодинамічний цикл. Моделювання процесу підвищення тиску повітря в 

компресорі газотурбінного агрегату. Обчислення процесу теплопідведення в 

камері згоряння ГТА. Обчислення процесу розширення газу в турбінах ГТА. 

Визначення ККД і питомої потужності циклу ГТА. Розрахунок витрат робочого 

тіла через елементи ГТА. 

Способи ускладнення схем і циклів газотурбінних установок. 

Газотурбінні установки з проміжним підігрівом газу. Газотурбінні установки з 

проміжним охолодженням повітря. Газотурбінні установки з регенерацією 

теплоти випускних газів. Комбіновані газопаротурбінні установки. 

Газотурбінні установки з паротурбінним теплоутилізаційним контуром.  

 

1.2. Робочі процеси в компресорах газотурбінних установок 

 

Схема і принцип дії ступеня осьового компресора. Зміна тиску та 

швидкостей. Трикутники швидкостей. Коефіцієнти корисної дії і витрат. Робота 

обертання колеса компресорного ступеня. Типи ступенів компресора з різною 

мірою реактивності. Особливості застосування колозвукових і надзвукових 

ступенів в осьових компрессорах.  

Схема і принцип дії відцентрового компресора. Особливості течії 

робочого тіла в ступені відцентрового компресора. Оцінка економічності 

ступеня компресора.  

Нормальні та універсальні характеристики  компресорів. Порівняння 

характеристик осьового та відцентрового компресорів. Спільна робота системи 

"компресор-мережа". Статична та динамічна стійкість режима роботи 

"компресор-мережа". Робочі режими і запас стійкості компресора. Основні 

способи регулювання  компресорів. 
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1.3. Робочі процеси в камерах згоряння газотурбінних установок 

 

Призначення камери згоряння й основні вимоги до неї. Типи камер 

згоряння газотурбінних установок та їх основні вузли. Основні положення 

організації робочого процесу в камері згоряння. Загальна характеристика 

процесу теплообміну в камері згоряння. Елементи теорії розпилювання палив в 

газотурбінних установках.  

Інтенсифікація горіння важких палив у камерах згоряння. Організація 

чистого газовипуску газотурбінних установок. Робочий процес в 

малотоксичних камерах згоряння. Вплив складу палива на робочий процес 

камери згоряння. Вплив режиму роботи двигуна на показники камери згоряння. 

 

1.4. Робочі процеси в турбінах газотурбінних установок 

 

Типи турбінних решіток та їх геометричні характеристики. Кінематичні 

та газодинамічні характеристики потоку. Зміна тиску та швидкостей. 

Трикутники швидкостей.  

Ізоентропійний процес течії газу в сопловій та робочій решітках. Втрати в 

турбінних решітках. Дійсний процес течії газу в турбінних решітках. Рівняння 

Ейлера. Колова робота робочого колеса турбінного ступеня. Коловий ККД 

турбінного ступеня. Внутрішній ККД ступеня.  

Багатоступінчасті турбіни. Турбіни зі ступенями тиску і швидкості. 

Використання вихідної енергії в багатоступінчастих турбінах. Повернута 

теплота в багатоступінчастих турбінах. Співвідношення ККД турбіни і ККД 

ступеня. 

 

Список рекомендованої літератури 

 

1. Романовський Г.Ф., Ващиленко М.В., Седько М.П. Основи проектування 

компресорів суднових ГТД: Навчальний посібник. – Миколаїв: НУК, 2008. 

– 262 с. 
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2. Романовський Г.Ф., Ващиленко М.В., Сербін С.І. Теоретичні основи 

проектування суднових газотурбінних агрегатів: Навчальний посібник. – 

Миколаїв: УДМТУ, 2003. – 304 с. 

3. Романовський Г.Ф., Іпатенко О.Я., Патлайчук В.М. Теорія та розрахунок 

парових і газових турбін. – Миколаїв: УДМТУ, 2002. – 292 с. 

4. Романовський Г.Ф., Сербін С.І. Екологічно чисті камери згоряння ГТУ: 

Навчальний посібник. – Миколаїв: УДМТУ, 2002. – 88 с. 

5. Романовський Г.Ф., Сербін С.І. Камери згоряння суднових газотурбінних 

двигунів. – Миколаїв: УДМТУ, 2000. – 259 с. 

 

 

2. ДВИГУНИ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ 

 

2.1. Термодинамічні цикли двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) 

 

Чотиритактний цикл. Двотактний цикл. Процеси дійсного циклу. Робочі 

тіла та їх властивості. 

Процеси впуску і випуску. Процеси газообміну у чотирьох– та 

двотактних двигунах. Особливості процесів газообміну при наддуві.  

Процес стиску. Вплив різноманітних чинників на процес стиску. 

Теплообмін та тепловий баланс у процесі стиску. Залежність основних 

показників циклу від ступеня стиску. 

Процеси розширення і випуску. Зміна стану робочого тіла, тепловий 

баланс та теплообмін у період розширення.  

Методи розрахунку робочого циклу ДВЗ.  

 

2.2. Сумішоутворення в ДВЗ 

 

Сумішоутворення і згоряння в дизельних двигунах. Методи організації 

сумішоутворення та згоряння. Фактори, що впливають на сумішоутворення, 

запалення та згоряння у двигунах. Сумішоутворення в двигунах із 

безпосереднім упорскуванням палива та з розшаруванням заряду. 
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Газодинамічні процеси у циліндрах двигунів із нерозділеними, 

напіврозділеними та розділеними камерами згоряння.  

 

2.3. Основи теорії процесу згоряння в ДВЗ 

 

Палива та окислювачі. Фізико-хімічні основи утворення горючих 

сумішей, спалахування і горіння газових сумішей і рідких палив. Дисоціація 

газів, крекінг, полімеризація, окислення палива. Методи розрахунку параметрів 

робочого тіла при згорянні. Характеристики тепловиділення та 

тепловикористання.  

Процес згоряння у дизелях. Процеси запалення та горіння неоднорідних 

робочих сумішей. Фази згоряння у дизелях. 

Використання альтернативних палив у ДВЗ. 

 

2.4. Наддув двигунів 

 

Системи наддуву. Газотурбінний, динамічний наддув, комбінований 

наддув. Приводні нагнітачі та турбокомпресори. Схеми та принципи роботи, 

особливості робочих процесів двигунів з наддувом. Особливості роботи 

компресора та газової турбіни у складі двигуна. Системи газотурбінного 

наддуву (із сталим тиском, імпульсні та з перетворювачами імпульсів). Методи 

розрахунку та аналізу газодинамічних процесів у системах наддуву.  

 

2.5. Показники роботи ДВЗ 

 

Показники робочого циклу ДВЗ. Індикаторні показники. Середній 

індикаторний тиск та індикаторна потужність. Індикаторний коефіцієнт 

корисної дії та питомі індикаторні витрати палива. Ефективні показники 

двигунів. Ефективна потужність, ефективний ККД і питома ефективна витрата 

палива. Тепловий баланс двигуна.  
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2.6. Характеристики ДВЗ 

 

Експлуатаційні характеристики та режими роботи ДВЗ. Зовнішні, 

швидкісні, навантажувальні, регуляторні, гвинтові, генераторні 

характеристики.  

Особливості робочих процесів на несталих режимах. Особливості і 

показники перехідних процесів двигунів різних типів. Баланс потужності 

двигуна і споживача. 

Характеристики токсичності та залежність їх кількості від режимних і 

конструктивних факторів. Шляхи зменшення токсичності двигунів різних 

типів.  

 

2.7.  Конструкція ДВЗ 

 

Типи ДВЗ, конструктивні виконання, силові схеми. 

Корпусні деталі. Конструкції фундаментних рам картерів, блоків 

циліндрів, втулок (гільз) циліндрів. Головки циліндрів. Колінчасті вали.  

Кривошипно-шатунні та крейцкопфні механізми. Сили та моменти  у 

КШМ. Кінематика і динаміка ДВЗ. 

Системи газорозподілу. Приводи розподільчих механізмів. Підшипники 

ковзання і кочення. Основи гідродинамічної теорії змащування. 

 

2.8. Випробування і діагностування ДВЗ 

 

Класифікація видів випробувань ДВЗ. Загальні положення методики 

випробувань та апаратура. Програма випробувань та математичне планування, 

реалізація програми й плану експерименту. 

Апаратура для випробувань ДВЗ. Датчики тиску, температури, кутів 

випередження впорскування та запалювання, переміщень та кутів обертання, 

крутного моменту, детонації, частоти обертання. 

Датчики витрат палива, повітря, мастила, вмісту кисню, токсичних 

компонентів викидів. 
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Інформаційні перетворювачі у системі діагностування ДВЗ. Побудова 

систем діагностування, параметри діагностики, перевірка даних експерименту, 

знаходження похибок, аналіз результатів. 

Аналіз результатів випробувань та діагностики ДВЗ. 

 

Список рекомендованої літератури 

 

1. Суднові двигуни внутрішнього згоряння : підручник / Б. Г. Тимошевський, 

В. С. Наливайко, В. Г. Ткаченко. – Миколаїв: Видавн. "Торубара", 2015.  

2. Конструктивні вузли та системи суднових двигунів внутрішнього 

згоряння : навч. посібник / Б.Г. Тимошевський, В.С.Наливайко. – 

Миколаїв : НУК, 2014. 

3. Двигуни внутрішнього згоряння: серія підручників у 6 томах : За ред. 

проф. А.П. Марченко та засл. діяча науки України проф. А.Ф. 

Шеховцова. – Харків : Прапор, 2004. 

4. Каталог конструкций современных судовых двигателей внутреннего 

сгорания : учебн. пособие / Е.В.Белоусов, Н.П.Булгаков, В.П.Савчук  – 

Херсон : ХГМА, 2019. 

 

 

3. ХОЛОДИЛЬНІ МАШИНИ І УСТАНОВКИ ТА СИСТЕМИ 

КОНДИЦІЮВАННЯ 

 

3.1. Холодильні машини і установки 

 

Галузі та умови використання, особливості роботи і будови холодильних 

установок. Системи холодильних установок. Системи охолодження. Системи 

циркуляції холодоагенту. Системи повітророзподілу у приміщеннях.  

Теплова ізоляція. Класифікація та конструкції теплової ізоляції. 

Розрахунок теплоізоляції. Розрахунок теплоприпливів та холодопродуктивності 

холодильних установок. 
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Розрахунки циклів, підбір устаткування. Вплив властивостей 

холодоагенту, розташування обладнання та схеми повітророзподілу на вибір 

циклу і параметрів роботи холодильних установок. Підбір основного 

устаткування. Підбір допоміжного устаткування. 

Побудова схем  та систем керування холодильних установок. Вузли схем 

холодильних установок. Автоматизація холодильних установок.   

Парокомпресорні холодильні машини (ПКХМ). Схеми,  цикли та 

компресори ПКХМ. Показники ефективності ПКХМ. Шляхи підвищення 

ефективності ПКХМ. Двоступінчасті холодильні машини. Каскадні холодильні 

машини. Допоміжне обладнання ПКХМ. Способи регулювання 

холодопродуктивності ПКХМ. Особливості використання холодильних машин 

з проміжним холодоносієм. 

Теплообмінні апарати ПКХМ. Тепловикористовуючі холодильні 

машини. Типи і принцип роботи. Особливості роботи абсорбційної 

бромистолітієвої холодильної машини. Схема та цикл абсорбційної 

бромистолітієвої холодильної машини. Особливості роботи ежекторної 

холодильної машини. Схема та цикл ежекторної холодильної машини. 

Показники ефективності абсорбційних холодильних машин. Шляхи їх 

підвищення. 

 

3.2. Системи кондиціювання повітря 

 

Основи кондиціювання. Засоби обробки повітря. Класифікаційна  схема 

понять засобів обробки. Процеси тепловологісної обробки повітря та 

технологічні схеми. Теплообмін газ-вода. Основні рівняння, засоби зволоження 

та осушення. Схеми та цикли літнього та зимового кондиціювання. Схеми 

кондиціювання з регенерацією та у системах технічного кондиціювання. Схема 

комфортного кондиціювання для повітря та суден з  герметизацією. Схема 

комфортного кондиціювання  для ДГС барокомплексів та рятувальних човнів. 

Схема  суднової рефрижерації та технологічного кондиціювання інертних газів. 
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Основи екології та кондиціювання. Адаптація людини. Критерії комфорту. 

Використання ДГС під тиском. 

Теплообмінні  процеси  у апаратах. Конструктивна будова систем та 

розрахунок суднових систем. Компоновка кондиціонерів. Вимоги  до  суднових 

систем. Схема   поширених систем та їх побудова. Повітророзподілення. 

Послідовність розрахунків суднових систем. Теплопередача  через ребристу 

поверхню. Теплообмін при кипінні та конденсації. Розрахунок теплообмінних 

апаратів та зволожувачів.  

Компоновка кондиціонерів, аеродинамічний розрахунок та основи  

автоматизації  кондиціонерів. Розрахунок ізоляції кондиціонера. Основи 

автоматизації роботи установок кондиціювання.  

Тепловикористовуючі системи кондиціювання машинних відділень 

установок автономного енергозабезпечення. Шляхи підвищення ефективності 

систем кондиціювання. Особливості використання АБХМ і ПКХМ в системі 

кондиціювання машинних відділень установок автономного 

енергозабезпечення. Вплив кліматичних умов на ефективність роботи систем 

кондиціювання приливного повітря машинних відділень установок 

автономного енергозабезпечення. 

 

3.3. Установки автономного енергозабезпечення  

 

Схеми та основні елементи установок автономного енергозабезпечення. 

Особливості трансформації теплоти в системах когенерації і тригенерації. 

Вплив кліматичних умов на ефективність установок автономного 

енергозабезпечення. Шляхи підвищення ефективності установок автономного 

енергозабезпечення. 

Класифікація технологій комбінованого виробництва енергії. Особливості 

внутрішньоциклової тригенерації. Переваги внутрішньоциклової тригенерації 

щодо виробництва основного виду енергії (електричної, механічної) базовим 

двигуном порівняно з традиційною когенерацією та тригенерацією. 

Шляхи використання скидної теплоти енергоустановок в тригенераційних 

технологіях. Області найбільш ефективного застосування тригенераційних 
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технологій. Переваги застосування тригенераційних технологій в судновій 

енергетиці. Переваги застосування тригенераційних технологій в малій 

енергетиці (муніципальній, автономне енергозабезпечення об’єктів різного 

призначення). Переваги застосування тригенераційних технологій при 

модернізації діючих енергоустановок. 
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КРИТЕРІЇ 

оцінювання підготовленості вступників на вступному іспиті 

зі спеціальності при прийомі на навчання для здобуття освітньо-наукового 

рівня "доктор філософії" за спеціальністю  

142 "Енергетичне машинобудування" 

(освітньо-наукова програма "Енергетичне машинобудування") 

 

Структура оцінки вступного випробування 

Згідно з Правилами прийому на навчання для здобуття ступеня доктора 

філософії у НУК ім. адм. Макарова, оцінювання вступного іспиту зі 

спеціальності проводиться за національною шкалою та шкалою ЄКТС 

(відмінно – 90…100 «А»; добре – 82…89 «В»; добре – 74…81 «С»; задовільно – 

64…73 «D»; задовільно – 60…63 «Е»; усі бали, які нижче від вказаних, є 

незадовільними) та оформлюється відомостями, які підписують члени 

предметної комісії. 

У тому разі, якщо на вступному іспиті зі спеціальності вступник отримав 

оцінку 73 «D» або нижчу, він позбавляється права брати участь у конкурсі. 

Оцінка вступного іспиту (за шкалою від 0 до 100 балів) складається із 

суми балів, виставлених предметною комісією в результаті перевірки письмової 

роботи вступника, виконаної ним на вступному випробуванні, за відповіді 

вступника на кожне з трьох запитань білета. 

Порядок оцінювання підготовленості вступників 

Оцінка вступного іспиту визначається у такому порядку: 

1) виставляють бали за відповіді на кожне запитання білета вступного 

випробування виходячи із наведених нижче критеріїв оцінювання відповідей; 

2) обчислюють оцінку вступного іспиту за формулою: 


=

=
3

1

БO
i

i  

де iБ  – кількість балів за відповідь на і-е запитання. 

Критерії оцінювання відповідей на запитання 
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Відповідь на перше запитання білета вступного іспиту може бути оцінена 

балами від 0 до 34, на друге та третє запитання – балами від 0 до 33. 

Відповідь на запитання оцінюють таким чином: 

від 24 до 34 (33) балів ставлять вступнику, який надав повну, у логічно 

правильній послідовності відповідь, яка свідчить про всебічні, систематизовані 

та глибокі знання з поставленого запитання, що демонструє здатність 

вступника вільно оперувати здобутими знаннями: диференціювати та 

інтегрувати їх, відтворювати та аналізувати отриману інформацію, робити 

обґрунтовані висновки та узагальнення, виявляти й відстоювати власну 

позицію, переконливо висловлювати думку та чітко формулювати відповідь. Як 

правило, таку оцінку отримує вступник, який відповів на запитання не менше 

ніж на 90 %. Відповідь оцінюють у максимальну кількість балів тільки за умови 

надання вичерпної відповіді на запитання; 

від 16 до 23 балів ставлять вступнику, який надав досить повну, без 

суттєвих неточностей, у логічно правильній послідовності відповідь, яка 

свідчить про ґрунтовні та систематизовані знання з поставленого запитання, що 

демонструє здатність вступника впевнено оперувати здобутими знаннями, 

відтворювати та аналізувати отриману інформацію, пояснювати основні 

закономірності, робити висновки, чітко висловлювати думку та формулювати 

відповідь. Як правило, таку оцінку отримує вступник, який відповів на 

запитання на 70–90 %; 

від 8 до 15 балів ставлять вступнику, який надав не зовсім повну, із 

неточностями та окремими незначними помилками, в основному у правильній 

послідовності відповідь, яка свідчить про задовільні знання з поставленого 

запитання. Як правило, таку оцінку отримує вступник, який відповів на 

запитання на 50–70 %; 

від 1 до 7 балів ставлять вступнику, який надав фрагментарну, із 

суттєвими неточностями та принциповими помилками відповідь, яка свідчить 

про неповноту знань з поставленого запитання, що демонструє наявність у 

вступника утруднень при відтворенні інформації відповідно до поставленого 
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запитання. Як правило, таку оцінку отримує вступник, який відповів на 

запитання менше ніж на 50 %; 

0 балів ставлять вступнику, який не надав відповідь на поставлене 

запитання або надана вступником відповідь не відповідає поставленому 

запитанню. 

 


