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Мета вступного іспиту 

Метою проведення вступного іспиту за спеціальністю 144 "Теплоенер-
гетика" є визначення достатності рівня підготовки магістра або на базі іншої 
повної вищої освіти до подальшого навчання для здобуття освітньо-наукового 
ступеня «доктор філософії» зі спеціальності "Теплоенергетика". 
 Учасник вступного випробування повинен показати володіння наступ-
ними питаннями: 

– термінологія, поняття та визначення, що відносяться до джерел та сис-
тем генерації, постачання та споживання теплоти та їі перетворення; 

– основні показники обладнання, принципи функціонування, конструк-
цію, умови роботи елементів систем генерації, постачання та споживання теп-
лоти та їі перетворення; 

– призначення будь-якого елемента систем генерації, постачання та 
споживання теплоти та їі перетворення; 

– фізичні процеси, що протікають в елементах систем генерації, поста-
чання та споживання теплоти та їі перетворення; 

– загальні положення  розрахунків, значення параметрів теплоносіїв та 
технічних характеристик обладнання; 

– характеристики робочих речовин, що використовуються в системах 
генерації, постачання та споживання теплоти та їі перетворення;  

– умови та вимоги нормативних документів до розміщення елементів 
системи на території підприємств та в  приміщеннях; 

– рівень впливу джерел та систем генерації, постачання та споживання 
теплоти та їі перетворення і їх елементів на навколишнє середовище та шляхи 
зменшення негативних наслідків їх роботи; 

– шляхи удосконалення джерел та систем генерації, постачання та спо-
живання теплоти та їі перетворення і їх елементів та перспективи розвитку. 

 
Зміст програми вступного іспиту 

Основою програми вступного іспиту є навчальні програми професійно-
орієнтованих дисциплін "Термодинаміка", "Тепломасообмін", "Гідрогазоди-
наміка" і " Транспортна та промислова теплоенергетика" навчального плану 
підготовки бакалаврів та магістрів зі спеціальності 144 "Теплоенергетика". 

Програма складається з 4 розділів, які охоплюють: основні відомості з 
теплофізичних та газодинамічних процесів в теплоенергетиці а також питання 
складу, проектування та основ експлуатації об’єктів транспортної та промис-
лової теплоенергетики. 

 



 

 

4
1. Термодинаміка 

1.1. Основні термодинамічні поняття. Термодинамічні системи, навко-
лишнє середовище, взаємодія між ними. Стан рівноваги. Параметри (функції) 
стану. Внутрішня енергія. Термодинамічний процес. Рівноважні та нерівно-
важні процеси. 

1.2. Рівняння стану термодинамічних систем. Термічні та калоричні 
рівняння стану. Загальні властивості рівнянь стану. Рівняння Клапейрона-
Менделеєва і Ван-дер- Ваальсу як приклади рівнянь стану. Сучасні моделі 
рівнянь стану (термодинамічна теорія збурень, методи молекулярної динаміки 
та Монте-Карло). Ентальпія, робота проштовхування, технічна робота, наявна 
робота. 

1.3. Перший закон термодинаміки як форма закону зберігання і перетво-
рення енергії. Види енергії і форми обміну енергією. Механічна робота та інші 
види робіт. Теплота як форма обміну енергією. Визначення кількості роботи і 
теплоти у рівноважних процесах через параметри системи та їх зміна у зворо-
тніх і незворотніх. Робота і теплота як функція процесів. 

1.4. Поняття теплоємкості. Залежність теплоємкості від характеру тер-
модинамічного процесу. Визначення ізохорної та ізобарної теплоємкостей че-
рез похідні від енергії та ентальпії по температурі. Мольна, масова та об'ємна 
питомі теплоємкості. Залежність теплоємкості ідеальних газів від температу-
ри. Істинна і середня теплоємкість. Теплоємкість суміші ідеальних газів. 

1.5. Другий закон термодинаміки. Термодинамічна оборотність та не-
оборотність. Зміна ентропії у необоротних процесах. Термодинамічні нерів-
ності. Умови взаємного перетворення теплоти і роботи у прямих та зворотніх 
термодинамічних циклах. Термічний коефіцієнт прямого циклу і холодильний 
коефіцієнт зворотнього циклу. Цикл та теорема Карно. Формулювання друго-
го закону термодинаміки. Методи термодинамічного аналізу циклів (ен-
тропійній, ексергетичний, термоекономичний ). Характеристичні функції та 
термодинамічні потенціали. Внутрішня енергія, ізохорно-ізотермічний потен-
ціал, ізобарно-ізотермічний потенціал як характеристичні функції. Мож-
ливість виразу термічних і калорічних властивостей системи через характери-
стичні функції. Рівняння Гіббса-Гельмгольца. Співвідношення Максвелла. 

1.6. Термодинамічна рівновага. Складні термодинамічні системи з фазо-
вою та хімічною неоднорідністю. Основне рівняння термодинаміки для 
складної системи. Хімічний потенціал. Умови рівноваги складної системи при 
різних сполученнях з навколишнім середовищем. Принцип мінімальності ха-
рактеристичних функцій. Зв'язок принципу мінімальності з принципом зрос-
тання ентропії у нерівноважних процесах. Умови термодинамічної рівноваги у 
багатофазових багатокомпонентних системах. Правило фаз Гіббса. Фазові пе-
реходи першого роду. Фазові діаграми чистої речовини. Рівняння Клапейрона-
Клаузіуса. Поняття про фазові переходи другого роду. 

1.7. Термодинамічні властивості речовин на лінії фазових переходів. 
Термодинамічні властивості перегрітої пари та вологої пари. Поняття про ме-
тоди розрахунку ентропії, ентальпії і внутрішньої енергії реальних речовин з 
використанням даних про термічні властивості. Термодинамічні діаграми ста-
ну об'єм –тиск, об'єм –температура, ентропія – ентальпія, тиск – ентальпія. 
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1.8 Основні термодинамічні процеси. Об'єм розрахунку термодинаміч-

ного процесу. Процеси: ізохорний, ізобарний, ізотермічний, адіабатний, 
політропний. Визначення параметрів стану, зміна термодинамічних функцій в 
процесі, кількість теплоти, роботи, розташовної роботи у випадку ідеального 
газу і реальних речовин. Процес дроселювання. Опис процесу. Ефект Джоуля-
Томсона. Диференційний і інтегральний дросель-ефекти. Точки і крива ін-
версії. 

1.9. Термодинаміка одномірного потоку. Основні припущення. Рівняння 
енергії потоку у термічній і механічній формах. Адіабатична течія без тертя. 
Зв'язок швидкості течії з ентальпією, температурою та тиском у потоці. Пара-
метри гальмування. Течія по каналах змінного перерізу. Критичний перепад 
тиску, перехід через швидкість звуку. Сопло Лаваля. Поняття про поводження 
взаємодій. Дослідження процесів течії газу за допомогою ентропійних 
діаграм. 

1.10. Вологе повітря. Характеристики стану вологого повітря. Абсолют-
на та відносна вологість. Діаграма станів вологого повітря. Процеси нагріван-
ня, охолодження, зволоження та осушування. 

1.11. Елементи хімічної термодинаміки. Використання першого закону 
термодинаміки до хімічних процесів. Закон Гесса. Рівняння Кірхгофа. Вико-
ристання умов термодинамічної рівноваги до хімічних реакцій. Константа 
рівноваги для гомогенних газових реакцій, закон діючих мас. Ступінь ди-
соціації і її зв'язок із константами рівноваги. Поняття про максимальну роботу 
хімічної реакції. Поняття про тепловий закон Нернста. 

 
2. Тепломасообмін 

2.1. Методи дослідження фізичних явищ. Основні положення феноме-
нологічного і статистичного методів. Елементарні види переносу, їх механізм. 
Феноменологічні закони і коефіцієнти переносу. Основні положення теорії 
подібності. Метод аналізу розмірностей. 

2.2. Математична модель процесу теплопровідності, диференційне 
рівняння теплопровідності, умови однозначності. Умови подібності процесів 
теплопровідності, критерії подібності. Стаціонарні процеси теплопровідності. 
Теплопровідність плоских циліндричних, кульових одно- і багатошарових 
стінок при граничних умовах першого і третього роду, теплопередача. Уза-
гальнений метод рішення задач теплопровідності. Теплопровідність при наяв-
ності внутрішніх джерел теплоти. Теплопровідність ребер, тепловіддача і теп-
лопередача оребрених поверхонь. Нестаціонарні процеси теплопровідності. 
Нестаціонарна теплопровідність класичних тіл необмежених пластини і 
циліндру, сфери, тіл обмежених розмірів. Теплопровідність при фазових пере-
твореннях. Регулярний тепловий режим. Нелінійні задачі теплопровідності. 
Наближені аналітичні методи рішення задач теплопровідності, числові мето-
ди. 

2.3. Математична модель процесу конвективного теплообміну. Дифе-
ренційні рівняння тепловіддачі, енергії, руху, суцільності, умови однознач-
ності. Умови подібності процесів конвективного теплообміну, критерії подіб-
ності. Теплообмін при вільній конвекції при ламінарному і турбулентному 



 

 

6
русі біля вертикальної стінки, у горизонтальній труби. Теплообмін при вільній 
конвекції в обмеженому просторі. 

2.4. Теплообмін при вимушеній ламінарній течії. Теплообмін при повз-
довжньому омиванні поверхні. Диференційні рівняння теплового і гідроди-
намічного пограничних шарів. Інтегральні рівняння імпульсу і теплового по-
току. Аналогія процесів переносу теплоти та імпульсу у пограничному шарі. 
Тепловіддача пластини при різних граничних умовах , аналітичні рішення, 
експериментальні дані). 

2.5. Теплообмін при вимушеному турбулентному русі. Рівняння енергії і 
руху у осереднених величинах. Турбулентні коефіцієнти переносу. Турбу-
лентні теплові потоки і дотичні напруження. Гідротеплова аналогія Рейнольд-
са. Тепловіддача при омиванні пластини і течії у каналах (рішення на підставі 
двох- та трьох шарових моделях потоку). Тепловіддача при течії у каналах в 
області стабілізованого процесу (інтеграл Лайона). Тепловіддача при наяв-
ності у потоці джерел теплоти. Тепловіддача при поперечному омиванні по-
одиноких труб і пучків. 

2.6. Теплообмін високошвидкісних газових потоків. Математична мо-
дель процесу. Урахування теплоти тертя. Температура гальмування, віднов-
лення. Особливості течії і теплообміну. Теоретичні рішення, експерименталь-
ні дані. 

2.7. Теплообмін розріджених газів. Області течії. Коефіцієнти акомо-
дації імпульсів і теплоти. Тепловіддача в області течії із сковзанням та у віль-
но-молекулярному потоці. 

2.8. Теплообмін при конденсації пари. Плівкова та краплинна конденса-
ція. Теплообмін при плівковій конденсації нерухомої пари на вертикальній 
стінці. Конденсація на горизонтальній трубі. Теплообмін при плівковій кон-
денсації рухомої пари усередині труб, на горизонтальних поодиноких трубах і 
пучках труб. Теплообмін при конденсації пари із парогазової суміші. Потрійна 
аналогія між процесами переносу імпульса, тепла і маси. Дифузійний погра-
ничний шар. Теплообмін при краплинній конденсації пари. 

2.9. Теплообмін при кипінні однокомпонентних рідин. Режими кипіння 
рідини і механізми процесу теплообміну. Залежність теплового потоку від 
температурного напору. Залежність тепловіддачі від тиску і теплофізичних 
якостей. Вплив швидкості циркуляції. Структура двохфазного потоку і тепло-
обміну при кипінні рідини усередині труб. Кризи кипіння. Механізм теплооб-
міну при плівковому кипінні рідини. Тепловіддача при ламінарному і турбу-
лентному русі парової плівки. 

2.10. Механізм переносу маси. Математична модель процесу конвектив-
ного масообміну. Критерії подібності. Масовіддача. Рівняння Стефана. Ана-
логія процесів переносу теплоти і маси, межі аналогії. Математична модель 
взаємопов'язаних процесів тепло-і масопереносу. Тепло- і масовіддача при 
конденсації пари із парогазової суміші, випарування рідини з поверхні, 
сублімації. 

2.11. Тепло- і масообмін при хімічних перетвореннях. Області протікан-
ня процесів переносу - рівноважна, нершноважна, заморожена течія, матема-
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тичні моделі процесів при рівноважній і нерівноважній течії. Урахування 
впливу хімічних реакцій на температурне поле і тепловіддачу. 

2.12. Теплообмін випромінюванням. Осовні закони теплового ви-
промінювання (Планка, Релея-Джінса, Вина, Стефана-Больцмана, Кірхгофа, 
Ламберта). Променистий теплообмін між безкінцевими пластинами, тілом і 
оболонкою, розділеними діатермічним середовищем. Вплив екра-
нів.Теплообмін між двома вільно розташованими тілами. Кутові коефіцієнти 
випромінювання, методи їх визначення. Геометричні властивості промени-
стих потоків. Променистий теплообмін у системах абсолютно чорних і сірих 
тіл, розділених діатермічним середовищем. Перенос променистої енергії у по-
глинаючих парогазових середовищах. Закони Бугера, Бера, об'єднаний закон 
Бугера-Бера. Дифузне приближення процесу випромінювання. Узагальнені 
кутові коефіцієнти випромінювання. Загальне рівняння переносу променистої 
енергії у поглинаючих, випромінюючих і розсіювальних середовищах. Кри-
терії подібності променистого теплообміну. 

2.13. Складний теплообмін. Радіаційно-кондуктивний теплообмін. 
Радіаційно-кондуктивно-конвективний теплообмін. Критерії подібності 
складного теплообміну. 

 
3. Гідрогазодинаміка 

3.1. Концепція суцільного середовища. Основні гіпотези математичного 
опису руху газів та рідин. Ідеальна рідина. Основи гідростатики. Диферен-
ціальні рівняння гідростатики. Розподілення тиску у спокійних об'ємах рідин і 
газу. Закони Паскаля, Архімеда. 

3.2. Загальні рівняння руху рідини (у напруженнях). Диференційні 
рівняння руху ідеальної рідини (рівняння Ейлера). Зв'язок між напруженнями і 
деформаціями. Узагальнений закон Ньютона. Ньютоновські і неньютоновські 
рідини. 

3.3. Диференційні рівняння руху в'язкої рідини, рівняння Нав'є-Стокса. 
Вихрьові і потенціальні течії. Основні теореми руху: Коші-Гельмгольца, 
Гельмгольца, Стокса. Основні режими руху. Диференційні рівняння усередн-
ного турбулентного руху (рівняння Рейнольдса). Напівемпіричні теорії турбу-
лентності. Теорія шляху перемішування Прандтля. Сучасні теорії турбулент-
ності. 

3.4. Основи теорії пограничного шару. Диференційні рівняння ламінар-
ного пограничного шару (рівняння Прандтля). Число Рейнольдса та товщина 
ламінарного пограничного шару. Інтегральне рівняння пограничного шару 
(рівняння Кармана). Характерні масштаби пограничного шару (товщина" ви-
тискання", товщина "втрати імпульсу" і втрати енергії). 

3.5. Гідродинаміка течії у каналах. Теоретичне рішення для течії рідин у 
довгих каналах. Закон Хагена-Пуазейля. Напівемпіричні співвідношення для 
розвинутої турбулентної течії у каналах. 

3.6. Основи газодинаміки. Рівняння збереження для газового потоку. 
3.7. Закон обертання впливу. Основні безрозмірні параметри і характе-

ристики газових потоків. Число Маха і коефіцієнт швидкісті. Газодинамічні 
функції. 
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3.8. Прямий і косий стрибок ущільнення (елементарна теорія). Рівняння 

ударної адіабати. Хвильові опіри. 
3.9. Елементарна теорія газового ежектору. 
3.9. Струмин течії у газах і рідинах. Затоплена турбулентна струмина. 

Гідравлічний удар. Формула Жуковського. 
 

4. Транспортна та промислова теплоенергетики 
4.1. Котельні установки суднового та промислового призначення, ос-

новні типи топочного обладнанання. Конструкцї котлів: котли парові та во-
дяні, котли з природної та примусовою циркуляцією, прямотокові парогенера-
тори, утилізаційні та енерго-технологічні котли, котли промислових 
підприємств, котли АЕС. Теплообмінне обладнання котлів: пароперегрівники, 
економайзери, воздухопідігрівачі, допоміжне обладнання – тягодутєві, жи-
вильні, шламо- золовіддільні, водопідготовні системи та інше. Основи ро-
зрахунків котлів. Матеріальний і тепловий баланс котлів. Загальне рівняння 
горіння. Загальне рівняння теплового балансу. Корисна теплота. Втрати теп-
лоти та їх визначення. Система ККД котлів. 

4.2. Спалювання палива у котлах. Вимоги до процесу горіння. Особли-
вості спалювання газу та газопальничні пристрої. Особливості спалювання 
мазуту та мазутні форсунки. Пристрої для спалювання твердого палива (ша-
рові та пиловугільні печі). Методи заглушування виникнення окислів азоту у 
паливних пристроях. Очищення димових газів та їх розпорошення в атмо-
сфері. 

4.3. Промислові вогнетехнічні процеси і установки. Теплотехнічна кла-
сифікація технологічних процесів. Основні ознаки класифікації. Основні 
стадії технологічного процесу. Матеріальні та теплові баланси технологічних 
процесів. Задачі, які вирішуються за допомогою матеріальних балансів. 
Рівняння теплового балансу і система ККД технологічного процесу. 

4.4. Теплові та технологічні схеми паливних печей. Теплові схеми печей 
з регенеративним тепловикористанням і зовнішнім технологічним тепловико-
ристанням. Теплові схеми печей багатоцільового призначення. Принципові 
особливості теплових схем і критерії їх енергетичного удосконалення. Тепло-
технічні принципи (методи) оформлення технологічних процесів, їх кла-
сифікація та особливості. Теплотехнічні схеми паливних печей. 

4.5. Рух газів та зовнішній тепло і масообмін у робочій камері з відкри-
тим та ізольованим джерелами теплоти. Методи розрахунку результуючого 
теплового та масового потоків. Розрахунок часу теплової обробки "тонких" 
тіл. Внутрішній теплообмін. Методи розрахунку довгочасності нагріву "ма-
сивних" тіл. Температурні режими теплової обробки масивних тіл. 

4.6. Перспективи розвитку паливних печей. Безвідхідна технологія як 
основа технічного прогресу теплотехнологічних процесів. Енергетика техно-
логії як база технічної реалізації нових технологічних процесів і безвідходних 
систем. Нові джерела енергії, раціональні теплові схеми. Теплотехнічні прин-
ципи і конструктивні схеми. 

4.7. Тепломасообмінні та холодильні установки. Класифікація і призна-
чення тепломасообмінних апаратів. Класифікація за конструктивними ознака-
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ми, за видами теплоносіїв, за засобом контакту проміж ними. Конструктивна 
досконалість, експлуатаційні та економічні показники. Теплогідродинамічні 
характеристики теплообмінних апаратів. Рекуперативні, регенеративні, змі-
шувальні теплообмінники. їх використання, методи розрахунків. Апарати 
періодичної та безперервної дії. 

4.8. Випарювальні установки. Розчини і процеси випарювання. Схема 
рекуперативного випарювання. Методи випарювання у апаратах з поглинени-
ми пальниками, вакуумвипарювачах та пінних апаратах. Розрахунок і проек-
тування багатоступеневих випарювальних установок. Вибір оптимального 
числа ступенів. Використання ЕОМ у розрахунку випарювальних станцій. 

4.9. Ректифікаційні установки. Основні умови перегонки бінарних та ба-
гатокомпонентних сумішей. Технологічні схеми ректифікації. Типи і особли-
вості ректифікаційних колон. Методи розрахунку і вибору устаткування рек-
тифікаційних установок. 

4.10. Процеси тепло- і масообміну у сушильних установках. Особли-
вості внутрішнього і зовнішнього переносу тепла та маси при різноманітних 
засобах нагрівання вологих матеріалів. Типи сушильних установок і методи їх 
розрахунку. 

4.11. Холодильні установки і трансформатори тепла. Хладагенти і холо-
доносії. Засоби і рівні одержання штучного холоду. Принципові схеми ком-
пресійних, абсорбційних та пароежекторних холодильних установок. їх еко-
номічні, енергетичні та експлуатаційні характеристики. Трансформатори теп-
ла, їх типи і призначення. Методи розрахунку елементів устаткування. Теп-
лові насоси. Використання природної теплоти. 

4.12. Теплові електричні станції (ТЕС), теплоелектроцентралі (ТЕЦ). 
Теплофікація, теплопостачання. Комбіноване вироблення електричної та теп-
лової енергії як основа енергозбереження, особливості комбінованого вироб-
лення енергії у централізованій та децентралізованій системах, когенераціні 
установки. ТЕС-класіфікація станцій та принципові теплові схеми, графіки 
електричних та теплових навантажень, допоміжне обладнання, водопостачан-
ня, паливне господарство, золошлаковідділення, очистка димових газів, тех-
ніко-економічні показники ТЕС. Атомні електростанції - паливо, реактори, 
основні схеми АЕС. Промислові теплові електростанції. Принципої схеми та 
цикли промислових теплових електростанції. 

4.13. Паротурбінні установки (ПТУ) - основи теплових процесів у паро-
вих турбінах та теплові розрахунки їх. Основні деталі та вузли (лопатки, рото-
ри, корпуси, підшипники, система регулювання та мастилозабезпечення, до-
поміжне обладнання -конденсатори, ежектори, деаератори). Конструкції та 
види парових турбін. 

4.14. Початкові та кінцеві параметри ПТУ та ї: вплив на теплову і за-
гальну економічність вироблення електричної енергії та тепла. Проміжний 
перегрів пари, його енергетична ефективність і область доцільного викори-
стання. Вибір оптимального вакууму. 

4.15. Регенеративний підігрів живільної води. Схеми регенеративного 
підігріву на теплових електростанціях на органічному та ядерному паливі. 
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Ефективність регенеративного підігріву. Оптимальне розподілення по ступе-
ням підігріву. Змінні режими роботи ПТУ. 

4.16. Газотурбінні установки (ГТУ) - основи процесів в газових турбінах 
і теплові розрахунки. Конструкції та основні види газових турбін. Основні де-
талі вузли (лопатки, ротори, корпуси турбін і компресорів, системи теплового 
захисту, регулювання, допоміжне обладнання - системи повітряпідготовки, 
повітряохолоджувачі, регенератори системи мастилозабезпечення). 

4.17. ПГУ - парогазові установки (бінарні та дожигом палива у котлах - 
утилізаторах), газопарові установки (ГПУ). Особливості роботи ГТУ на 
змінних режимах. Вплив початкових параметрів на ефективність циклу ГТУ. 
Складні цикли ГТУ (регенеративні, з промоохолодженням та перегрівом). 

4.18. Теплові схеми та характеристики газотурбінних, парогазових і га-
зопарових установок та їх розрахунок. Сучасні схеми газотурбінних, парага-
зових та газопарових установок. Характеристика сумісної роботи турбіни та 
компресора. Особливості відпуску тепла від ГТУ, ПГУта ГПУ. 

4.19. Компресорні установки та вентилятори. Поршневі, відцентрові, 
осьові компресори. Основи процесів та їх теплові і гідравлічні розрахунки. 

4.20. Теплофікація і теплові мережі. Системи централізованого теплопо-
стачання промислових підприємств та районів. Схеми джерел теплоти і сис-
тем теплопостачання. Енергетична і техніко-економічна оцінка пари та води 
як теплоносіїв. 

4.21. Режими регулювання централізованого теплостачання. Теплові ха-
рактеристики теплообмінних апаратів та установок. Регулювання однорідного 
та різнорідного теплового навантаження. Коефіцінт теплофікації та режим і 
відбору турбін. Сумісна робота ТЕЦ та пікових котельних. 

4.22 Устаткування теплових підстанцій. Схеми, будова та методи ро-
зрахунку конденсатозбірних установок. Змішувальні вузли, їх характеристики 
і методи розрахунку. Акумуляторні установки. Захист систем теплопостачан-
ня від корозії, шламу і накипу. 

4.23. Техніко-економічний розрахунок систем теплопостачання. Методи 
оптимізації систем теплопостачання. Визначення щорічних витрат на паливо. 
Визначення розрахункових витрат на тепло. Визначення розрахункових вит-
рат та експлутаційних витрат. 

4.24. Енергогосподарство та енергопостачання промислових 
підприємств. Характеристика енергогосподарства та систем енергопостачання 
промислових підприємств. Методи використання вторинних енергоресурсів і 
оцінка їх ефективності. Вибір системи енергопостачання. 

4.25. Відновлювальні джерела енергії. Питання екології в транспортній 
та промисловій теплоенергетиках. 

 
Структура екзаменаційного завдання фахового випробування. 

 Кожен білет містить три запитання.  
 

Критерії оцінювання. 
Оцінювання  вступного  іспиту  проводиться  за  національною  шкалою  

та  ЄКТС (відмінно – 90...100 «А»; добре – 82...89 «В»; добре – 74...81 «С»; за-
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довільно – 64...73 «D»; задовільно – 60...63 «Е»; усі бали які нижче від вказа-
них – незадовільно). У тому разі, якщо на вступному іспиті зі спеціальності 
вступник отримав оцінку 73 «D» або нижчу, він позбавляється права брати 
участь у конкурсі. 

Тривалість проведення вступного іспиту 120 хвилин. 
Критерії оцінювання вступного іспиту відповідають «Правилам прийо-

му до аспірантури та докторантури Національного університету кораблебуду-
вання імені адмірала Макарова на 2020 рік». 
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