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ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВСТУПНОГО ІСПИТУ
з

Вступний іспит ставить задачу оцінити комплекс теоретичних знань, 
отриманих абітурієнтом у період здобуття ступенів бакалавра та магістра, 
рівень творчого мислення, уміння синтезувати знання з окремих дисциплін для 
самостійного рішення практичних задач в області холодильної, кріогенної 
техніки, систем кондиціювання.

Перелік питань, який пропонується, систематизовано по різноманітним 
взаємопов’язаним сторонам діяльності фахівця та охоплює її теоретичні 
основи, а також питання застосування отриманих теоретичних знань для 
рішення практичних задач. Питання для іспитів дозволяють виявити знання з 
усіх видів діяльності майбутнього фахівця у рамках навчальних планів 
спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування». Питання в білетах 
сформульовані відповідно до програми вступного іспиту, яку наведено нижче.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

Прийом вступного іспиту по спеціальності здійснюється приймальною 
фаховою екзаменаційною комісією.

Вступній іспит проводиться для абітурієнтів відповідно до затвердженого 
приймальною комісією графіку. Перед іспитом проводяться консультації, які 
призвані допомогти у підготовці до іспиту, надають відповіді на окремі питання 
програми вступного іспиту.

Вступний іспит проводиться в усній формі. Результати вступного 
випробування оголошуються приймальною комісією на наступний день.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ОСНОВНОЇ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

1. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ОСНОВИ
1. Перший закон термодинаміки. Внутрішня енергія. Теплота та робота. 

Теплоємність.
2. Застосування першого закону термодинаміки до розрахунків 

термодинамічних процесів.
3. Другий закон термодинаміки. Цикл Карно. Поняття ентропії.
4. Термодинамічні процеси з реальними газами. Приклади розрахунків.
5. Теплопровідність. Рівняння теплопровідності. Процеси нестаціонарної 

теплопровідності.
6. Конвективний тепломасопереніс.
7. Закони збереження маси, потоку імпульсу, енергії. Види граничних умов.
8. Основи теорії пограничного шару.



9. Способи розрахунку коефіцієнтів тепловіддачі при вільній та вимушеній 
конвекції.

10. Тепломасообмін при фазових перетвореннях. Визначення коефіцієнтів 
тепловіддачі при кипінні і конденсації.

11. Механізм теплообміну при бульбашковому кипінні рідини в 
необмеженому об'ємі.

12. Основні закони радіаційного теплообміну.
13. Теплообмін випромінюванням в прозорих і поглинаючих середовищах.
14. Складний теплообмін.
15. Теплопередача. Основи розрахунку теплообмінних апаратів.
16. Основи теорії подібності. Фізичний зміст та приклади застосування 

критеріїв подібності.
17. Аналогія між дифузією і теплообміном.
18. Методи інтенсифікації теплообміну.

Рекомендована література

1. Константинов С.М. Технічна термодинаміка [Текст]: навч. посібник/ 
С. М. Константинов. — К. : Політехніка, 2001. — 368 с.

2. Буляндра О. Ф. Технічна термодинаміка [Текст]: Підручн. для студентів 
енерг. спец. вищ. навч. закладів / О. Ф. Буляндра. — K.: Техніка, 2001. — 
320 с.

3. Исаченко В.П., Осипова В.A., Сукомел. A.C. Теплопередача. M., 
Энергоатомиздат, 1981.

4. Кутателадзе С. С. Основы теории теплообмена. 5-е изд. М.: Атомиз-дат, 
1979.

2. НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНА ТЕХНІКА

2.1 ХОЛОДИЛЬНІ МАШИНИ
1. Машини, які працюють за зворотними термодинамічними циклами: 

холодильна машина, тепловий насос, теплофікаційна машина. Температурні 
межі використання, термодинамічні схеми, визначення коефіцієнта 
перетворення СОР.

2. Мінімальна робота для здійснення зворотного циклу. Визначення 
незворотностей в зворотному циклі, теорема Гюї-Стодоли.

3. Методи одержання холоду і низьких температур.
4. «Метод циклів» у термодинамічному аналізі холодильної машини.
5. Ентропійно-цикловий метод термодинамічного аналізу дійсних циклів.
6. Ексергетичний метод термодинамічного аналізу дійсних циклів
7. Робочі речовини холодильної техніки: вимоги до робочих речовин, основні 

принципи вибору робочої речовини, властивості робочих речовин.
8. Багатоступеневі холодильні машини. Причини переходу до
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багатоступеневого стиснення. Схемно-циклові рішення двоступеневих 
холодильних машин. Основи теплового розрахуноку циклів.

9. Холодильна машина з СОг робочою речовиною. Цикл у транскритичній 
області. Область використання машини.,

10..Каскадні холодильні машини. Області використання, робочі речовини, 
схеми, цикли, особливість теплового розрахунку машини..

11 .Компресорна тепловикористапьна холодильна машин, принципова схема, 
цикл Чистякова - Плотнікова, робочі речовини, СОР,

12..Ежекторна холодильна машина. Принципова схема, цикл, робочі речовини,, 
СОР

13.Абсорбційна холодильна машина, принципова схема, робочі речовини. 
Області застосування, СОР,

14.Системи тригенерації та тепловикористальні машини. Області застосування.
15.Теплові насоси. Області застосування. Низькопотенціальні джерела тепла. 

Енергетична ефективність
16.Термодинамічні та економічні принципи конструювання холодильних 

машин. Класифікація холодильних машин. Комплексні холодильні 
машини,принципи конструювання, області застосування.

17.Теоретичний (ідеальний) компресор об’ємного стиснення. Індикаторна 
діаграма ідеального компресора. Продуктивність та робота ідеального 
компресора.

18.Дійсний поршневий компресор. Відмінність дійсного компресора від 
ідеального. Індикаторна діаграма, особливості робочих процесів у дійсному 
компресорі. Продуктивність, поршневого компресора. Коефіцієнт подавання 
компресора, фактори, які впливають на коефіцієнт подавання.

19.Середній індикаторний тиск. Індикаторна потужність дійсного поршневого 
компресора.. Режим максимальної потужності. Потужність, яка необхідна 
для приводу дійсного компресора. Енергетичні коефіцієнти компресора.

20.Основи проектування поршневих компресорів. Класифікація поршневих 
компресорів. Основні розміри і параметри компресора

21.Динаміка поршневих компресорів. Сили і моменти сил, що діють у 
кривошипно-шатунному механізмі. Урівноваження сил і моментів сил в 
механізмі компресора. Визначення махових мас, конструювання маховика.

22.Випробування холодильних машин: призначення і типи випробувань, умови 
проведення випробувань, Експериментальні стенди. Методики визначення 
основних характеристик машин.

23.Ротаційні компресори: класифікація, конструктивні схеми, достоїнства і 
недоліки особливості робочих процесів, індикаторна діаграма, області 
раціонального застосування.

24.Гвинтові компресори: класифікація, конструктивні схеми, переваги і

5



недоліки, особливості робочих процесів, індикаторна діаграма, , 
регулювання продуктивності, області раціонального застосування.

25.Спіральні компресори: переваги і недоліки, принцип дії, області
раціонального застосування.

26. Відцентрові компресори: класифікація, принцип дії, переваги і недоліки, 
конструктивні схеми, області застосування

Рекомендована література

1. Морозюк Т.В. М80 Теория холодильних машин и теплових насосов . -  
Одесса: Студия «Негоциант», 2006. -712с

2. H.H. Кошкин. Холодильные машины, М.: Пищевая пром-сть, 1973.
3. Холодильные машины (под ред. И.А. Сакуна), Л., Машиностроение, 1985.
4. Л.М. Розенфельд, А.Г. Ткачев, Холодильные машины и аппараты, М., 

1960
5. Холодильная техника. Энциклопедический справочник, том I, М., 1960.
6. Л.И.Морозюк, Т.В. Морозюк, Л.В. Ястребова, Ю.А. Яковлев 

Проектирование поршневого компрессора холодильных машин и 
теплових насосов, Навчальний посібник О.: Студия «Негоциант», 2003. 92

2.2. ХОЛОДИЛЬНІ УСТАНОВКИ

1.Теплоізоляційні матеріали, їх властивості. Перенесення теплоти у 
теплоізоляційних матеріалах, коефіцієнт теплопровідності ізоляції. Зволоження 
ізоляції. Форми зв’язку вологи з теплоізоляційними матеріалами. Захист 
ізоляційних конструкцій від зволоження.
2. Охолоджувані приміщення. Температурні та вологісні режими
3.Безнасосні та насосно - циркуляційні системи безпосереднього охолодження. 
Схеми, особливості роботи. Закономірності циркуляції холодоагенту у 
охолоджуючих системах. Вплив гідростатичного стовпа рідини на температуру 
кипіння холодоагенту. Термогідравлічні процеси у охолоджуючих батареях 
насосно-циркуляційних систем охолодження.
4.Проміжні холодоносії, їх властивості, вимоги до них. Системи охолодження з 
проміжним теплоносієм, їх схеми, основні характеристики. Системи 
охолодження з акумуляторами холоду.
5.Системи відведення теплоти конденсації. Теоретичні основи випарного 
охолодження води. Конденсатори. Класифікація. Основні характеристики. 
Області застосування.
6.Випарники. Класифікація. Основні характеристики. Області застосування.
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7.0снови теплових та конструктивних розрахунків теплообмінних апаратів 
холодильних машин: камерних охолоджуючих батарей; кожухотрубних
випарників; кожухотрубних конденсаторів; вентиляторних градирень: 
випарного конденсатора; повітряного конденсатора, повітроохолоджувача;
8. Водний лід. Теоретичні основи льодоутворення. Теплопередавання при 
заморожуванні льоду. Тривалість заморожування льоду. Типи 
льодогенераторів. Методики розрахунку.
9.Методи зниження енерговитрат у холодильних установках.
10.Методи захисту навколишнього середовища при проектуванні і експлуатації 
холодильних установок.

Рекомендована література

1. І. Г. Чумак, В. П. Чепурненко та ін. Холодильні установки.
Підручник. Одеса, «Рефпринтінфо», 2006. -  560 с.
2. А.Ю. Лагутін. Апарати холодильних установок. -  Одеса,ОДАХ,

2003.-141 с.
3. Холодильные установки. Проектирование Учеб. Пособие / 

И.Г.Чумак, А.Ю.Лагутин, В.П.Чепурненко, С.Ю.Ларьяновский и др.; - 3- 
е изд., перераб. и доп. -  Одесса: Друк. 2007 -  480с.
4. М.Г. Хмельнюк, О.С.Подмазко. Холодильні установки

спеціального призначення: Підручник. -  Херсон: ГріньД.С., 2013. -  
488с.
5. М.Г. Хмельнюк, О.С.Подмазко, І.О.Подмазко. Холодильні

установки та сфери їх використання. -  Херсон Грінь Д.С., 2014. -  484с.

2.3 КРІОГЕННА ТЕХНІКА

1. Термодинамічні особливості низькотемпературних процесів.
2. Термодинамічний аналіз процесу розділення повітря.
3. Ідеальні цикли і процеси в кріогениці.
4. Види втрат і характеристики ефективності реальних кріогенних циклів.
5. Процес ректифікації бінарної суміші.
6. Вимоги до низькотемпературної ізоляції і матеріалів для неї.
7. Енергетичний та ексергетичний баланси кріогенної системи.
8. Загальний аналіз теплообміну і зовнішнього охолодження.
9. Характеристика процесів конденсованих газів. Ідеальні процеси.
10. Ідеальні цикли для підтримки постійної температури системи.
11. Оборотне адіабатне розширення газу з виробництвом роботи.
12.Процес низькотемпературної ректифікації повітря. Основи розрахунку
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процесів масообміну.
13. Конденсатори-випарники повітророзподільних установок.
14. Кріогенні цикли з дроселюванням робочого тіла.

Рекомендована література

1. А.М. Архаров «Техника низких температур», М.: Энергия, 1975
2. В.М. Бродянский «Термодинамические основы криогенной 
техники», М.: Энергия, 1980
3. А.М. Архаров «Криогенные системы. Том 1, Том2», М.: 
Машиностроение, 1999
4. Г.А. Головко «Криогенное производство инертных газов», 
Ленинград: Машиностроение, 1983
5. А.М. Архаров «Теория и расчет криогенных систем», М.: 
Машиностроение, 1978
6. В.Л. Бондаренко «Криогенные технологии извлечения редких газов», 
Одесса: Астропринт, 2013
7. Справочник по физико-техническим основам криогеники / 
М.П.Малков, И.Б.Данилов, А.Г.Зельдович, А.Б.Фрадков; Под ред. 
А.П.Малкова. -  М.: Энергоатомиздат, 1985 -432с.

3. СИСТЕМИ КОНДИЦІЮВАННЯ

1. Тепловологісна обробка повітря та сушіння: параметри вологого повітря, 
діаграма вологого повітря, точка роси й мокрого термометра; зміна стану 
вологого повітря при його нагріванні (охолодженні) у рекуперативних 
теплообмінниках.
2. Випарювання: основні поняття процесу; загальна й корисна різниці 
температур, температурні депресії, рушійна сила процесу; теплопередавання у 
виварювальному апараті. Рівняння Меркеля як рівняння кінетики процесів 
спільного тепломассоперенесення. Співвідношення Льюіса
3. Осушення повітря: Термічний спосіб осушення повітря, механічні
осушувачі; абсорбція, адсорбція, типи десикантів. Основні схемні рішення.
4. Процеси обробки повітря в контактних та поверхневих апаратах. Побудова 
процесів в d,h- діаграмі для прямопотокових та протипотокових схем. 
Коефіцієнт вологовипадіння і його зв'язок з тепловологісною характеристикою 
процесу.
5. Тепловологісний баланс приміщень. Розрахункові параметри 
внутрішнього й зовнішнього повітря при проектуванні систем кондиціювання 
повітря. Комфортні і технологічні вимоги до параметрів повітря у приміщенні.



Розрахунок теплоприпливів і вологовиділення у приміщенні.
6. Розподілення повітря у приміщеннях. Розрахунок мережі повітроводів
кондиційованого повітря. Втрати напору на тертя та подолання місцевих
опорів. Балансування відгалужень.
7. Методи утилізації тепла. Рециркуляція як найбільш простий, доступний та 
дешевий метод. Обмеження до застосування. Рекуперація та регенерація: 
переваги, ефективність, конструктивні рішення.
8. Зволоження повітря в приміщеннях. Парові зволожувачі. Атомайзери
(форсуночні , дискові). Ультразвукові зволожувачі. Плівкові насадкові
зволожувачі повітря. Пневматичні і пневмоакустичні форсунки та їхнє 
використання при зволоженні повітря у системах кондиціювання повітря.
9. Центральні системи кондиціювання повітря. Особливості методики
розрахунку. Взаємопов’язаність прямих і компенсуючих процесів для літнього 
та зимового кондиціювання повітря, часткова рециркуляція повітря та 
поповнення свіжим повітрям.
10. Комбіновані схеми. Осушення повітря термічним і сорбційним методами.
11. Схеми спліт-систем, канальних кондиціонерів і спліт-систем з припливною 
вентиляцією. Принцип роботи.
12. Схеми систем з чилерами та фенкойлами. Принцип вибору чилерів і 
фенкойлів. Побудова процесів в сі, її - діаграмі.
13. Кондиціювання повітря у промислових будовах. Призначення системи 
прецизійного кондиціювання повітря. Два основних напрямки в розвитку 
техніки прецизійного кондиціювання повітря. Характерні особливості та галузі 
використання систем “прямої дії”. Принцип роботи установок прецизійного 
кондиціювання повітря, які використовують метод штучних гармонічних 
теплових коливань.
14. Системи життєзабезпечення на транспорті. Суднові системи 
кондиціювання повітря. Установки кондиціювання повітря пасажирських 
вагонів. Обґрунтування необхідності використання СКП в авіації.

15. Енергозбереження при кондиціюванні повітря. Види енергозберігаючих 
потенціалів. Енергетичний менеджмент. Різновидності енергозбереження 
об’єктів.

Рекомендована література

1. Липа А.И. Кондиционирование воздуха. Основы теории. Современные 
технологии обработки воздуха. -  Одесса: ОГЦНТЭИ, 2010. -  607 с.
2. Ананьев В.А., Балуев Л.Н., Гальперин А.Д. и др. Системы вентиляции и 
кондиционирования. Теория и практика. -  М.: Евроклимат, 2001. -  416с.
3. Штокман Е.А. и др. Вентиляция, кондиционирование и очистка воздуха 
на предприятиях пищевой промышленности. -  М.: Изд-во АСВ, 2001 -  687с.

9



10

4. Холодильная техника. Различные области применения холода. 
Справочник под редакцией Быкова A.B. - М.: Агропромиздат, 1985 -272 с.
5. Баркалов Б.В., Карпис Е.Е. Кондиционирование воздуха в 
промышленности, общественных и жилых зданиях. -  М.: Стройиздат, 1982. 
-406с.
6. Кокорин О.Я.. Отечественное оборудование для создания систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха/ О.Я.Кокорин,- М.: 
«Экстропечать», 2005- 99 с.
7. Перепека В.И., Жихарева Н.В. Расчеты систем кондиционирования и 
вентиляции. Учебное пособие.-: О: ТЭС, 2014.-240 с

ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ
При оцінюванні відповіді члени екзаменаційної комісії дотримуються 

таких критеріїв:
-І рівень -  незадовільно. Абітурієнт , має нечіткі уявлення про суть питання, 
фрагментарно передає незначну частину матеріалу, не може дати відповідь з 
кількох простих питань з теоретичних основ, відсутні сформовані вміння та 
навички.
-II рівень -  задовільно. Абітурієнт має початковий рівень знань, здатний 

відтворити його відповідно до суті питання, описує явища, процеси без 
пояснень причин, здатен давати відповіді на прості, стандартні запитання, 
виказує інтерес до навчального матеріалу.
-III рівень -  добре. Абітурієнт правильно і логічно відтворює навчальний 

матеріал, розуміє фундаментальні теорії і факти, встановлює причинно- 
наслідкові зв'язки між ними, уміє наводити окремі власні приклади на 
підтвердження певних думок, правильно використовує термінологію.
-IV рівень -  відмінно. Абітурієнт демонструє системні, дієві знання, виявляє 
неординарні творчі здібності у навчальній діяльності, користується широким 
арсеналом засобів доведення своєї думки, вирішує складні проблемні завдання, 
схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ, вміє ставити і 
розв'язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію, 
виявляє власне ставлення до неї.

Програма вступного іспиту до аспірантури на здобуття ступеня доктора 
філософії зі спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» з галузі знань

14 «Електрична інженерія»

розглянута на засіданні випускової кафедри холодильних установок і
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