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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Згідно з Правила прийому до  аспірантури та докторантури 

Національного університету кораблебудування  імені адмірала Макарова в 2022 

році, додатковий вступний іспит зі спеціальності проводиться у разі 

невідповідності обраної спеціальності раніше здобутій вищій освіті. 

Під час проведення вступних іспитів не допускається користування 

електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими 

сторонніми матеріалами. У разі використання вступником під час вступного 

випробування сторонніх джерел інформації він відсторонюється від участі у 

іспиті, про що предметною комісією складається акт. 

Додатковий іспит зі спеціальності проводиться у формі співбесіди. 

Перескладання додаткового вступного іспиту зі спеціальності не 

допускається. 
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ТЕМИ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ 

 

1. ТЕХНІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА 

 

Технічна термодинаміка. Параметри стану. Рівняння стану та 

термодинамічний процес. 

Перший закон термодинаміки. Теплота та робота. Внутрішня енергія. 

Перший закон термодинаміки. Теплоємність газу. Універсальне рівняння стану 

ідеального газу. Суміш ідеальних газів. 

Другий закон термодинаміки. Ентропія. Цикл та теореми Карно. 

Термодинамічні процеси. Ізопроцеси ідеального газу. Політропний 

процес. 

Термодинаміка потоку. Перший закон термодинаміки для потоку. 

Критичний тиск та швидкість. Сопло Лаваля. Дроселювання. 

Реальні гази. Властивості реальних газів. Рівняння стану реального газу. 

Поняття про водяну пару. Характеристика вологого повітря. 

 

2. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТЕПЛООБМІНУ 

 

Теплопровідність. Температурне поле. Рівняння теплопровідності. 

Стаціонарна теплопровідність через пласку стінку. Стаціонарна 

теплопровідність через циліндричну стінку.  

Конвективний теплообмін. Чинники, що впливають на конвективний 

теплообмін. Закон Ньютона-Ріхмана. Критеріальні рівняння конвективного 

теплообміну. 

Теплове випромінювання. Загальні відомості щодо теплового 

випромінювання. Основні закони теплового випромінювання. 

Теплопередача. Теплопередача через пласку стінку. Теплопередача через 

циліндричну стінку. Типи теплообмінних апаратів. 
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3. ГАЗОТУРБІННІ УСТАНОВКИ І КОМПРЕСОРНІ СТАНЦІЇ 

 

Термодинамічні цикли і схеми газотурбінних установок. 

Газотурбінний агрегат простої теплової схеми, його термодинамічний цикл. 

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. Газотурбінні установки з паротурбінним теплоутилізаційним 

контуром.  

Робочі процеси в компресорах газотурбінних установок. Схема і 

принцип дії осьового компресора. Схема і принцип дії відцентрового 

компресора. Особливості течії робочого тіла в ступені відцентрового 

компресора.  

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.  

Робочі процеси в турбінах газотурбінних установок. Типи осьових 

турбінних ступенів. Багатоступінчасті турбіни. Турбіни зі ступенями тиску і 

швидкості. 

 

4. ДВИГУНИ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ 

 

Термодинамічні цикли двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ). 

Чотиритактний цикл. Двотактний цикл. Процеси дійсного циклу. Процеси 

впуску і випуску. Процеси газообміну у чотирьох– та двотактних двигунах. 

Процес стискання. Процеси розширення і випуску.  

Сумішоутворення в ДВЗ. Сумішоутворення і згоряння в дизельних 

двигунах. Методи організації сумішоутворення та згоряння. Фактори, що 

впливають на сумішоутворення, запалення та згоряння у двигунах.  
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Наддув двигунів. Системи наддуву. Газотурбінний, динамічний наддув, 

комбінований наддув. Схеми та принципи роботи, особливості робочих 

процесів двигунів з наддувом.  

Характеристики ДВЗ. Експлуатаційні характеристики та режими роботи 

ДВЗ. Зовнішні, швидкісні, навантажувальні, регуляторні, гвинтові, генераторні 

характеристики.  

Конструкція ДВЗ. Типи ДВЗ, конструктивні виконання, силові схеми. 

Кривошипно-шатунні та крейцкопфні механізми. Системи газорозподілу.  

 

 

5. ХОЛОДИЛЬНІ МАШИНИ І УСТАНОВКИ ТА СИСТЕМИ 

КОНДИЦІЮВАННЯ 

 

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.  

Схеми, цикли та компресори парокомпресорних холодильних машин 

(ПКХМ). Шляхи підвищення ефективності ПКХМ. Теплообмінні апарати 

ПКХМ. Тепловикористовуючі холодильні машини. Особливості роботи 

абсорбційної бромистолітієвої холодильної машини. Особливості роботи 

ежекторної холодильної машини.  

Системи кондиціювання повітря. Засоби обробки повітря. Схеми 

кондиціювання з регенерацією та у системах технічного кондиціювання. Схема  

суднової рефрижерації та технологічного кондиціювання інертних газів.  

Шляхи підвищення ефективності систем кондиціювання. Вплив 

кліматичних умов на ефективність роботи систем кондиціювання. 
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КРИТЕРІЇ 

оцінювання підготовленості вступників на додатковому 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, додатковий іспит зі спеціальності 

проводиться у формі співбесіди та оцінюється відмітками «зараховано» або «не 

зараховано».  

Дані відмітки визначаються з урахуванням 100-бальної шкали 

оцінювання. Якщо сума балів, виставлена предметною комісією в результаті 

співбесіди зі вступником, знаходиться в межах від 60 (включно) до 100, 

вступник одержує оцінку «зараховано». При кількості балів, яка є нижчою ніж 

60, вступник одержує оцінку «не зараховано». Результати оцінювання 

оформлюється відомостями, які підписують члени предметної комісії. 

Порядок оцінювання підготовленості вступників 

Оцінка додаткового вступного іспиту визначається у такому порядку: 

1) виставляють бали за відповіді на кожне з п’яти тематичних питань 

співбесіди, виходячи із наведених нижче критеріїв оцінювання відповідей; 

2) обчислюють оцінку вступного випробування за формулою: 


=

=
5

1

БO
i

i  

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

Критерії оцінювання відповідей на запитання 

Відповідь на кожне з п’яти тематичних питань співбесіди додаткового 

вступного іспиту може бути оцінена балами від 0 до 20. 

Відповідь на питання оцінюють таким чином: 

від 16 до 20 балів ставлять вступнику, який надав повну, у логічно 
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правильній послідовності відповідь, яка свідчить про всебічні, систематизовані 

та глибокі знання з поставленого запитання, що демонструє здатність 

вступника вільно оперувати здобутими знаннями, робити обґрунтовані 

висновки та узагальнення, виявляти й відстоювати власну позицію, 

переконливо висловлювати думку та чітко формулювати відповідь. Відповідь 

оцінюють у максимальну кількість балів тільки за умови надання вичерпної 

відповіді на запитання; 

від 11 до 15 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 

від 6 до 10 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.  

від 1 до 5 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 

запитання.  

0 балів ставлять вступнику, який не надав відповідь на поставлене 

питання або надана вступником відповідь не відповідає поставленому питанню. 

 

 


