




 

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 Фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на ос-

нові здобутого ступеня бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої про-

грами другого (магістерського) рівня вищої освіти на основі здобутих раніше 

компетентностей.  

 Результати фахового вступного випробування (ФВВ) зараховуються для 

конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступе-

ня магістра. Приймальна комісія університету допускає до участі у конкурсно-

му відборі осіб, які за результатом фахового вступного випробування отримали 

не менше 40 балів за шкалою від 0 до 100 балів.  

 Програма фахового випробування для вступу на навчання за освітнім рів-

нем магістра за спеціальністю 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (вибір 

2 - Ракетні двигуни та енергетичні установки) містить питання з таких норма-

тивних навчальних дисциплін природничо-наукової та професійної підготовки 

бакалавра:  
 

Термодинаміка та теплообмін систем літальних апаратів: 

     1.Термодинаміка систем літальних апаратів 

     2.Теплообмін систем літальних апаратів 

 

3.Процеси переносу в ракетно-космічній техніці  

4.Обробка конструкційних матеріалів 

5.Силові установки літальних апаратів 
 

2. ПЕРЕЛІК ТЕМ ДИСЦИПЛІН, З ЯКИХ ОЦІНЮЄТЬСЯ ВСТУПНИК 
 

Навчальна дисципліна  Термодинаміка та теплообмін систем літальних апа-

ратів оцінюється з  двох складових чистин: 

 №1. Термодинаміка систем літальних апаратів 

1.1 Основні поняття і визначення 

  Термодинамічні параметри, параметри і рівняння стану, фізичний 

зміст газової сталої, поняття ідеального і реального газу, суміші газів, пар-

ціальний тиск, система «рідина – пар», критична точка, крива насичення.  

1.2 Теплота і робота 

 Зв'язок теплоти і роботи, внутрішня енергія, аналітичний вираз пер-

шого закону термодинаміки, ентальпія, поняття масової, мольної, об’ємної 

теплоємностей, рівняння Майєра, другий закон термодинаміки. 

         1.3 Термодинамічні  цикли 

 Прямий і зворотний цикли Карно, термічний ККД циклів, чинники, 

що впливають на термічний ККД, ентропія, цикл ракетного двигуна, його 



ККД і зв’язок зі швидкістю витікання продуктів згоряння. Шляхи підви-

щення термічного ККД ракетного двигуна 

 1.4 Хімічна термодинаміка 

 Основні поняття, теплові ефекти хімічних реакцій, закон Гесса, закон 

діючих мас, дисоціація 

 

 №2  Теплообмін систем літальних апаратів 

2.1 Теплопровідність 

 Теплопровідність, види теплообміну, температурні поля, тепловий по-

тік, закон Фур’є, фізичний сенс коефіцієнта теплопровідності, вплив чин-

ників на величину коефіцієнта теплопровідності, теплоізоляція, умови од-

нозначності, закон Ньютона-Ріхмана, теплопередача через пласку стінку. 

 2.2 Конвекція 

Конвективний теплообмін, основні поняття, вільна і вимушена конве- 

кція, роль числа Рейнольдса, турбулентний та ламінарний режими течії те-

плоносія, теорія прикордонного прошарку Прандтля, теорія теплової поді-

бності, основні рівняння, фізичний сенс чисел Рейнольдса, Прандтля, 

Грасгофа, Фур'є 

 2.3 Променевий теплообмін 

 Механізм передачі тепла, абсолютно чорне та біле тіла, закон Стефа- 

на-Больцмана, ступінь чорноти, екрани, особливості випромінювання газів, 

двоатомні та багатоатомні гази, парниковий ефект 

 2.4 Складний теплообмін, моделювання теплових процесів 

 Складний теплообмін, теплопередача через стінки, інтенсифікація 

процесів теплопередачі, дев'ять механізмів теплозахисту ракетного дви-

гуна моделювання теплових процесів  
 

Навчальна дисципліна №3 Процеси переносу в ракетно-космічній  

техніці 

 3.1 Основні поняття і означення газової динаміки 

 Термінологія. Сили, що діють у суцільному середовищі. Рівняння ру-

ху ідеальної рідини (газу). Рівняння Ейлера, рівняння Бернуллі для стис-

ливого середовища. Рівняння Нав’є-Стокса. Опір рухомих тіл у суцільно-

му середовищі, пограничний шар. 

 3.2 Основні поняття і означення гідравліки 

Моделі суцільного середовища, методи опису та види руху. Основні 

 властивості рідин: питома вага і щільність рідини, стисливість, темпера-

турне розширення. В'язкість та її залежність від температури та тиску. 

Модель ідеальної рідини. Гідростатика. Сили, що діють на рідину. Закон 

Архімеда. Плавання тіл. Застосування законів гідростатики у гідромаши-

нах. Рівняння нерозривності. Ламінарний та турбулентний режими руху 

рідини. 



 3.3 Теплообмін при зміні агрегатного стану речовини 

 Кипіння, два механізми досягнення кипіння, боротьба з кавітацією, 

необхідні умови для кипіння, центри пароутворення, вплив шорсткості, 

особливості кипіння у великому об’ємі недогрітої рідини, бульбашковий, 

перехідний та плівковий режими кипіння, гейзерний ефект у магістралях 

двигуна           

3.4  Фізичні основи конденсації 

  Фазова діаграма, потрійна точка, тиск насиченої пари, перегріта па-

ра, теплота фазового переходу і залежність від температури, точка роси, 

абсолютна та відносна вологість, конденсація на поверхні, конденсація 

плівкова, конденсація пари в об’ємі паливного баку 

 

Навчальна дисципліна №4 Обробка конструкційних матеріалів 

 4.1 Методи обробки матеріалів 

 Методи обробки матеріалів  - Механічна обробка, електрофізична і 

електрохімічна обробка деталей машин. Термічна і хіміко-термічна обро-

бка деталей машин. Обробка металів тиском 

 4.2 Тверді сплави і полімерні композиційні матеріали 

 Типи тверді сплавів. Полімерні композиційні матеріали (ПКМ). 

Ключові поняття і види ПКМ. Обробка КПМ. Види обробки та їх особли-

вості. Основні вимоги до заготовок. Попередня обробка заготовок. Вимо-

ги до конструкції вихідних заготовок 

 4.3 Точність обробки деталей 

 Поняття про точність. Точність обробки деталей. Фактори, що 

впливають на точність обробки. 

4.4 Технологія обробки типових поверхонь деталей машин 

 Обробка зовнішніх поверхонь тіл обертання. Обробка отворів. Об-

робка різьбових поверхонь. Обробка плоских поверхонь. Холодна плас-

тична деформація полікристала. Зміцнення при холодній деформації. 
 

Навчальна дисципліна № 5  Силові установки літальних апаратів 

5.1 Основні поняття і визначення 

Ракетні і реактивні двигуни, загальні та основні відмінності. Форму- 

ла тяги. Питомий імпульс. Питома тяга, ціна тяги. Видатні двигуно- 

будівники Дніпра 

5.2 Рідинні ракетні двигуни 

Основні схеми РРД (з допалюванням та без допалювання генератно- 

го газу, з центральним тілом, детанаційні), насосні системи постачання 

(турбонасосні, електричні, пневматичні), витіснювальні системи поста-

чання, переваги та недоліки. Поширені та перспективні палива РРД. Осо-

бливості мікро РРД. Палива і схеми рушійних  установок РН «Циклон-

4М», в чому сенс такого вибору. 

5.3 Твердопаливні ракетні двигуни 

Області застосування ТПРД. Основні схеми ТПРД. Баліститні та су- 



мішеві палива, області застосування. Сучасні та перспективні палива. 

Вплив чинників на величину швидкості горіння. 

5.4 Електрореактивні і гібридні ракетні двигуни 

Області застосування електрореактивних і гібридних ракетних дви- 

гунів. Сучасні палива. Енергія іонізації. Схеми електрореактивних і гіб-

ридних ракетних двигунів. 
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4. СТАНДАРТНА СТРУКТУРА ВАРІАНТУ ФВВ 
 

 Кожний варіант фахового вступного випробування містить 20 тестових 

завдань, зміст яких стає відомим вступнику лише при отриманні варіанту ви-

пробування. Всі питання складені у формі обрання однієї вірної відповіді з чо-

тирьох запропонованих, проти якої вступник має зробити відповідну позначку.  

Розподіл питань у кожному варіанті: 
 

- за формою завдань 

№ 

з/п 

Форма завдання Кількість одиниць 

у варіанті 

1 Питання на обрання вірної відповіді 20 

 

- за темами навчальних дисциплін 

№ 

з/п 

Назва дисципліни Кількість одиниць 

у варіанті 

 

 

1. 
 

2. 

Термодинаміка та теплообмін систем 

літальних апаратів: 

Термодинаміка систем літальних апаратів 
 

Теплообмін систем літальних апаратів 

 

 

4 
 

4 

3 Процеси переносу в ракетно-космічній техніці 4 

4 Матеріалознавство та технологія конструкцій-

них матеріалів 

4 

5 Силові установки літальних апаратів 4 

 Усього: 20 
 

Оцінка за відповідь на кожне питання варіанту ФВВ  може набувати од-

ного з двох значень:  

максимального значення  5 балів  у випадку  вірної відповіді,  

мінімального значення     0 балів  у випадку невірної відповіді. 
 

Розподіл максимальної кількості балів за відповіді на завдання різної 

форми наведений у таблиці 

№ 

з/п 
Форма завдання 

Максимальна  кількість 

балів, яку можна отри-

мати за одне завдання 

Максимальна кількість 

балів, яка може бути на-

брана за весь іспит 

1 
Питання на обрання 

вірної відповіді  
5 20 х 5 = 100 

 


