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ВСТУП 
 

Програма фахового вступного випробування для прийому для навчання за освітньо-
науковою програмою «Теплоенергетика» підготовки доктора філософії на основі раніше 
здобутого ступеня магістра (спеціаліста) розроблена відповідно до діючих нормативних 
документів: Конституції України, Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIIІ, 
Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VIІ зі змінами та доповненнями, 
«Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у 
закладах вищої освіти (наукових установах)» зі змінами, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 та Правил прийому до 
Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. 
Лазаряна на навчання за освітньо-науковим рівнем доктора філософії в 2021 році. 

Фахове вступне випробування на навчання за освітньо-науковою програмою 
«Теплоенергетика» за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» приймається предметною 
комісією для проведення вступних випробувань до аспірантури. 

Мета вступних випробувань – оцінка базових знань вступника до аспірантури з точки 
зору їх достатності для наукової роботи зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» (рівень 
підготовки кадрів вищої кваліфікації) для подальшого зарахування до аспірантури на 
конкурсній основі. 

Завданням іспиту є виявлення у вступника до аспірантури здібностей до аналітичної і 
наукової роботи. 

Екзаменаційний білет складається з чотирьох питань, в тому числі теоретичних та 
практичних, що беруться з різних розділів цієї Програми. 

При відповіді на них вступник до аспірантури повинен продемонструвати рівень 
фундаментальної підготовки, який дозволить йому успішно опанувати освітньо-науковий 
рівень вищої освіти. 

За підсумками іспиту виставляється диференційована оцінка, в якій враховується 
якість відповідей на екзаменаційні питання, що містяться в білеті. 
 

1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

Форма проведення фахового вступного випробування – письмова.  
Необхідні для вичерпної відповіді на питання записи виконуються на папері зі 

штампом університету. На кожному листі вступник до аспірантури вказує номер білета 
фахового вступного випробування. Листи нумеруються, заповнюються з обох сторін. 
Питання в білетах формуються на основі даної програми, яку вступники до аспірантури 
отримують завчасно.  

При відповідях на теоретичні питання кандидат повинен продемонструвати не тільки 
володіння навчальним матеріалом, але й розуміння зв'язку теорії з практикою. 

Рекомендується підготовка конспекту самостійної роботи по програмним питанням і 
по рекомендованій літературі.  
 

2. ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЩО ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО БІЛЕТІВ 
 

2.1. Закони теплофізики. 
Концепція суцільного середовища. Тверде тіло, рідина, газ, плазма. Параметри 

середовища: температура, тиск, швидкість, концентрація. 
Закон збереження маси та рівняння нерозривності. 
Закон збереження кількості руху і рівняння динаміки текучого середовища. Закон 

Ньютона. 
Закон збереження енергії та рівняння балансу енергії. Внутрішня енергія. Ентальпія. 

Закон Фур’є. Закон випромінювання Стефана-Больцмана і Планка.    
Рівняння стану нестисливої рідини і нев’язкого газу. Рівняння Ван-дер-Ваальса. 

Критичний тиск і температура. Дросельний ефект. 
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Закон збереження маси компонента текучого середовища та рівняння дифузії. Закон  
Фіка. 

Системи координат. Криволінійна система. Коефіцієнти Ляме. Перехід від 
криволінійної системи координат до прямокутної, циліндричної, сферичної систем. 

2.2.  Теплофізичні властивості середовищ. 

Теплоємність: ізобарна, ізохорна, мольна, масова і об’ємна. Залежність теплоємності 
твердої речовини, рідини і газу від температури. 

Теплопровідність твердої речовини, рідини і газу. Залежність від температури. 
В'язкість рідини і газу: кінематична, динамічна. В'язкість текучого середовища. 

Залежність в’язкості від температури. Ефективна в’язкість потоку текучого середовища. 
Дифузія. Швидкість молекул при броунівському русі. Залежність від температури. 
Поверхневий натяг. Рівняння Лапласа для тиску над криволінійною поверхнею. 
Газова стала. Універсальна газова стала  

2.3.  Багатофазове та багатокомпонентне середовища.  

Класифікація багатофазових середовищ. Поняття істинної та уявної густини. 
Основи дисперсного аналізу. Закон розподілу частинок середовища по діаметру. 

Геометричний коефіцієнт форми. 
Рівняння нерозривності, динаміки та балансу енергії для суцільної і дискретної фаз та 

багатофазового середовища. 
Теплофізичні процеси в багатофазовому середовищі: екстракція, нагрівання і 

охолодження, випарювання, конденсація, горіння. 
Нестаціонарне нагрівання сферичної частинки. Розподіл температури на метод 

розрахунку. 
Випарювання краплини в газовому середовищі. Формули Максвела і Срезневського. 

Стефановська течія. Стрибок концентрації. Зниження температури краплини при 
випарюванні.  

Конденсація. Зародки краплин. Розподіл зародків по Гіббсу. Теорія Я.І. Френкеля. 
Горіння частинки твердого палива. Кінетика горіння. Реагування на поверхні і в об'ємі 

частинки. Радіус зони горіння. 
Дифузійні потоки до твердої частинки, краплин і бульбашки в потоці текучої речовини. 

Енерговитрати на процеси та їх оптимізація.. 

2.4. Математичне моделювання в теплофізиці. 

Поняття математичної моделі та структура для процесу і апарату. Фізичне управління. 
Вихідні і граничні умови. 

Чисельні методи рішення рівнянь. Метод Рунге-Кутта. Метод сіток. Заміна системи 
диференційних рівнянь кінцево-різницевими. Метод Гауса-Зейделя. Рішення системи 
алгебраїчних рівнянь. Розробка алгоритму рішення і програми розрахунку. Використання 
ЕОМ при математичному моделюванні. 

Оптимізація процесу і апарату на основі математичного моделювання. 
 Експериментальні дослідження параметрів теплових машин і процесів. 
Лабораторний та промисловий експеримент. Методи обробки експериментальних даних. 
Вимірювання температури, тиску, швидкості, витрати рідини. Прилади для вимірювання. 

 
2.5. Джерела енергії та їх ресурси. 

 
Органічне паливо: нафта, природний газ, вугілля, синтетичні нафтопродукти. 
Ядерна енергія. Розпад та синтез ядер. Реактори на швидких нейтронах. 
Відновлювальні джерела енергії: гідроенергія, вітрова, геотермальна, сонячна. 
Теплові машини. Області застосування, класифікація, термодинамічні цикли та 

характеристики. Принципові схеми теплових машин: паротурбінні і газотурбінні установки, 
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ядерні реактори, двигуни внутрішнього згоряння, холодильні установки. 
 Агрегати теплових машин. Устрій, принцип дії, характеристики. Парові і водогрійні 

котли, барабанні млини, сушарки, компресори, вентилятори, деаератори, нагрівачі води і 
повітря, конденсатори, градирні, насоси, скрубери, електрофільтри. 

  Пальники топок: вихрові та плоско факельні і пиловугільні, мазутні, газові. Вплив 
нерівномірності та залишку кисню на показники згоряння. 

 Викиди забруднювальних речовин в навколишнє середовище. Тверді відходи. ГДК і 
ГДВ. Економічні збитки від забруднення. 

Системи газоочистки. Електрофільтри. Мокрі золоуловлювачі. Батарейні циклони. 
 

2.6. Відновлювальні джерела енергі 
' Ресурси сонячної енергетики. Особливості сонячної енергії. Засоби застосування. . 
Сонячне випромінювання на поверхні Землі. Падіння сонячного випромінювання на 
поверхню. Розрахунок радіації надходить на 1 m² площі. Кути падіння сонячного 
випромінювання. .  
 

Фотоелектричне перетворювання сонячної енергїі. Генерація та рекомбинація носіїв 
електричного струму Робота сонячного елемента. ККД сонячного елементу. Шляхи 
збільшення ККД. Сонячна батарея. 

 Особливості вітрової енергії. Вади та недоліки. Основні типи ветродвигунів.Ротор 
Магнуса. Ротор Савоніуса.Коефіцієнт корисної дії вітрового колеса. Теорема Бетца.  
Особливості вибору вітроколеса з горизонтальною віссю обертання.  Вітроколесо з 
вертикальною віссю обертання. 
 Особливості геотермальної енергії.  Ресурси і типи родовищ глибинного тепла Землі. 
Походження глибинного тепла.  Будівля Землі. 
 Ресурси біомаси і пальних поновлюваних джерел енергії. Види біомаси. Енергетичні 
плантації і вирощування біомаси. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ ВСТУПНИКІВ ДЛЯ 
ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

Фахові випробування проводяться для вступників на навчання за освітньо-
науковими програмами підготовки доктора філософії. Оцінювання знань вступників на 
фахових вступних випробуваннях здійснюється за 100-бальною шкалою від 0 до 100 балів. 
Програми фахових випробувань відповідають навчальним програмам освітньо-
кваліфікаційного рівня магістра відповідного напряму підготовки. 

Кожне завдання та дослідницька пропозиція оцінюється за кількістю балів від 0 до 
100 за критеріями визначеними у Положенні про організацію освітнього процесу в 
університеті (зі змінами), затвердженого вченою радою від 28.11.16 р., протокол №4. 
Рівень, 
шкала ECTS, 
бали 

Теоретична підготовка Практичні уміння і 
навички 

Високий, 
А, 
відмінно, 
90-100 

Вступник має глибокі, міцні й 
систематичні знання всіх положень 
теорії, може не тільки вільно 
сформулювати, але й самостійно 
довести закони, теореми, принципи, 
використовує здобуті знання і 
вміння в нестандартних ситуаціях, 
здатний вирішувати проблемні 
питання. Відповідь вступника 
відрізняється точністю 
формулювань, логікою, достатній 
рівень узагальненості знань 

Вступник самостійно розв'язує 
типові задачі різними способами, 
стандартні, комбіновані й 
нестандартні проблемні задачі, 
здатний проаналізувати й 
узагальнити отриманий результат. 
Виконуючи практичні роботи, 
вступник дотримується всіх вимог, 
передбачених програмою курсу. 
Крім того, його дії відрізняються 
раціональністю, вмінням оцінювати 
помилки й аналізувати результати 

Вище 
середнього, 
В, С, 
середній, дуже 
добре, 
добре, 
75-89 

Вступник знає і може самостійно 
сформулювати основні закони, 
теореми, принципи та пов'язати їх з 
реальними явищами, може привести 
як словесне, так і математичне 
формулювання основних положень 
теорії, навести приклади їх 
застосування в практичній 
діяльності, але не завжди може 
самостійно довести їх. Вступник 
може самостійно застосовувати 
знання в стандартних ситуаціях, 
його відповідь логічна, але 
розуміння не є узагальненим 

Вступник самостійно розв'язує 
типові (або за визначеним 
алгоритмом) вправи й задачі, 
володіє базовими навичками з 
виконання необхідних 
математичних операцій та 
перетворень, може самостійно 
сформулювати типову задачу за її 
словесним описом, скласти 
розрахункову схему та обрати 
раціональний метод розв'язання, але 
не завжди здатний провести аналіз і 
узагальнення результату. 
Виконуючи практичні  
роботи, вступник може самостійно 
підготувати робоче місце, виконати 
роботу в повному обсязі й зробити 
правильні висновки 

Достатній, 
Д, Е, 

Вступник відтворює основні 
поняття й визначення курсу, але 

Вступник може розв'язати 
найпростіші типові задачі за 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/7861/1/prohramy_2010_Akmen_Palyvo.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23119/1/Bratuta_Kondytsiiuvannia_ta_ventyliatsiia_povitria_2009.PDF
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23119/1/Bratuta_Kondytsiiuvannia_ta_ventyliatsiia_povitria_2009.PDF
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