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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

Вступний екзамен зі спеціальності 142 «Енергетичне 
машинобудування», освітньої програми «Двигуни внутрішнього згоряння» 
здійснюється з метою оцінки рівня професійних знань випускників-
бакалаврів Національного університету кораблебудування, передбачених 
освітньо-кваліфікаційною характеристикою. Вступний екзамен приймає 
державна екзаменаційна комісія після повного виконання студентами 
навчального плану бакалавра. 

Вступний екзамен базується на змістових модулях дисципліни "Теорія 
двигунів внутрішнього згоряння", яка містить відомості з принципу дії 
двигунів внутрішнього згоряння різних типів, розкриває сутність робочих 
процесів у їх робочих циклах, особливості математичного розрахунку 
кожного з цих процесів в рамках математичних моделей різного рівня 
складності, висвітлює зв’язки між циклічними процесами в системах 
газообміну, паливоподачі та повітропостачання з процесами в циліндрах 
двигуна, а також містить базові знання про призначення основних систем 
двигунів внутрішнього згоряння та основні конструктивні схеми двигунів. 

Для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь «бакалавр» за 
спорідненою спеціальністю (див. додаток 4 Правил прийому до НУК у 2019 
р.), проводиться додаткове вступне випробування «Основи енергетичного 
машинобудування» за відповідною програмою. У разі успішного складання 
додаткового випробування, абітурієнти допускаються до фахового вступного 
випробування, а оцінка за додаткове випробування в загальній рейтинговій 
оцінці враховується у відповідності до «Положення про організацію прийому 
до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 
при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-
кваліфікаційного рівня) та при вступі для здобуття ступеня бакалавра за 
іншою спеціальністю у 2019 р.». 

На вступний екзамен виносяться такі змістові модулі дисципліни 
«Теорія двигунів внутрішнього згоряння»: 

Блок змістових модулів № 1. Загальні відомості про ДВЗ. 
1. Змістовний модуль №1. Історія виникнення та розвитку ДВЗ. 

Визначення та класифікація ДВЗ. Маркування та позначення ДВЗ. 
2. Змістовий модуль №2. Схема роботи ДВЗ: двотактного та 

чотиритактного, атмосферного та з наддувом, з примусовим запаленням та з 
самозапаленням палива. 
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3. Змістовий модуль №3. Робочі тіла та їх властивості. 
Термодинамічні властивості свіжого заряду та продуктів згоряння. Палива, 
що застосовуються в ДВЗ та їх основні властивості.  

Блок змістових модулів № 2. Термодинамічний та розрахунковий 
цикли  ДВЗ. 

4. Змістовий модуль №1. Термодинамічні основи робочих циклів 
ДВЗ. Ідеальний термодинамічний цикл ДВЗ для різних типів підведення та 
відведення тепла. Основні припущення, що приймаються при аналізі роботи 
двигуна за допомогою ідеальних термодинамічних циклів  

5. Змістовий модуль №2. Дослідження та оптимізація 
термодинамічних циклів. Порівняння циклів поршневих ДВЗ з підведенням 
тепла при постійному об’ємі, з підведенням тепла при постійному тиску, зі 
змішаним підведенням тепла. Порівняння циклів комбінованих двигунів з 
імпульсним та ізобарним турбонаддувом, з силовою турбіною; визначення 
шляхів підвищення ефективності роботи ДВЗ.  

6. Змістовий модуль №3. Процеси дійсного та розрахункового 
циклів ДВЗ за методикою Грінєвецького – Мазінга. Процес наповнення. 
Визначення параметрів робочого тіла в кінці процесу наповнення. 
Визначення коефіцієнту наповнення для двигунів різного типу. Процес 
стиснення. Нестаціонарний характер теплообміну в циліндрі під час 
стиснення. Визначення умовного показника політропи стиснення та 
параметрів робочого тіла наприкінці стиснення. Процес згоряння. 
Визначення теоретично необхідної кількості повітря для повного згоряння 
палива, визначення коефіцієнту надлишку повітря. Зміна кількості робочого 
тіла під час процесу згоряння, коефіцієнти молекулярної зміни. Загальне 
уявлення про характеристики тепловиділення та характеристики 
використання тепла. Визначення максимального тиску та температури в 
процесі згоряння. Розширення та випуск. Розрахунок умовного показника 
політропи розширення та параметрів газу в кінці процесу розширення. 
Визначення параметрів газу в випускному колекторі. Загальне уявлення про 
баланс потужностей турбіни та компресору турбокомпресору. 

Блок змістових модулів № 3. Індикаторні та ефективні показники 
робочого циклу ДВЗ та показники токсичності відпрацьованих газів. 

7. Змістовний модуль №1. Індикаторні показники робочого циклу 
ДВЗ. Визначення середнього індикаторного тиску, індикаторної потужності, 
індикаторного ККД та питомої індикаторної витрати пального. Порівняння 
різних типів двигунів за індикаторними показниками.  

Механічні втрати та ефективні показники робочого циклу ДВЗ. 
Основні компоненти, що входять до складу механічних втрат, способи 
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розрахунку величини механічних витрат в залежності від режиму роботи 
двигуна. Визначення середнього ефективного тиску, ефективного ККД, 
ефективної потужності та питомої ефективної витрати пального. 

8. Змістовий модуль №2. Побудова теоретичної та дійсної 
індикаторної діаграми двотактного та чотиритактного двигуна. 

9. Змістовий модуль №3. Утворення шкідливих речовин при роботі 
ДВЗ. Важливість проблеми зменшення токсичності відхідних газів ДВЗ. 
Норми токсичності. Нормування та шляхи зменшення токсичності 
відпрацьованих газів двигунів з примусовим запаленням. Нормування та 
шляхи зменшення токсичності відпрацьованих газів дизельних двигунів. 

Блок змістових модулів № 4. Процеси дійсного циклу. 
Паливоподача та згоряння палива.  

10. Змістовий модуль №1. Процеси сумішоутворення в двигунах 
різних типів. Способи сумішоутворення у двигунах з примусовим 
запаленням: карбюрація, впорскування палива, форкамерне 
сумішоутворення.  

11. Змістовий модуль №1. Процеси сумішоутворення в двигунах 
різних типів. Впорскування палива у дизельних двигунах та типи 
сумішоутворення в дизелях: з розділеними, напіврозділеними та 
нерозділеними камерами згоряння. 

12. Змістовий модуль №2. Термодинаміка та термохімія процесів 
згоряння. Основи фізико-хімічних процесів запалення та згоряння палива. 
Характеристики тепловиділення та характеристики використання тепла 
двигунів різних типів. 

13. Змістовий модуль №3. Системи паливоподачі двигунів різних 
типів. Системи паливоподачі двигунів з примусовим запаленням – 
бензинових та газових. Системи паливоподачі дизельних двигунів. 

14. Змістовий модуль №4. Моделювання та розрахунок процесу 
згоряння палива. Розрахунок характеристик тепловиділення за методикою 
Вібе. Границі допустимості використання рівнянь Вібе, їх переваги та 
недоліки. Моделювання та розрахунок процесу згоряння палива. Розрахунок 
характеристик тепловиділення дизельних двигунів за методикою Разлєйцева. 
Загальне уявлення про сучасні підходи до моделювання процесу вигоряння 
палива для тривимірної постановки задачі.  

Блок змістових модулів № 5. Процеси дійсного циклу. Газообмін та 
наддув ДВЗ. 

15. Змістовий модуль №1. Параметри, що характеризують процеси 
газообміну, їх визначення та орієнтовні значення для двигунів різного типу. 
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16. Змістовий модуль №2. Особливості протікання та способи 
розрахунку процесів газообміну чотиритактних ДВЗ з примусовим 
запаленням та з самозапаленням палива. Особливості протікання та способи 
розрахунку процесів газообміну двотактних ДВЗ з примусовим запаленням 
та з самозапаленням палива. 

17. Змістовий модуль №3. Наддув ДВЗ. Різновиди наддуву: 
механічний, газотурбінний, комбінований наддув. Агрегати для наддуву 
ДВЗ, їх стисла характеристика. Сумісна робота компресорів різного типу та 
поршневої частини двигуна. Необхідність регулювання турбокомпресора та 
основні способи регулювання. Сумісна робота турбіни та компресору в 
складі турбокомпресора. Характеристики турбокомпресора. Підбір 
турбокомпресору для двигунів різного призначення.  

Блок змістових модулів № 6. Теплопередача та тепловий баланс в 
ДВЗ. Експлуатаційні режими та характеристики роботи.  

18. Змістовий модуль №1. Теплопередача та теплообмін в ДВЗ. 
Загальна характеристика процесів теплообміну в ДВЗ. Необхідність 
охолодження деталей ЦПГ. Проблема створення адіабатного двигуна. 
Методи розрахунку теплового стану деталей ЦПГ ДВЗ. Метод 
одновимірного теплового потоку крізь стінку сталої товщини, метод 
двовимірного уявлення для деталей, симетричних відносно центральної вісі, 
метод кінцевих елементів.   

19. Змістовий модуль №2. Тепловий баланс ДВЗ. Тепловий баланс 
поршневих та комбінованих двигунів, двигунів різного призначення. 
Тепловий баланс як критерій оптимізації двигунів. Утилізація теплових 
втрат. 

20. Змістовий модуль №3. Загальні відомості про характеристики та 
режими роботи ДВЗ. Швидкісні та навантажувальні характеристики, 
характеристики споживачів, характеристики регулювання та 
багатопараметральні характеристики ДВЗ . 

21. Змістовий модуль №4. Методи розрахунку робочого циклу ДВЗ 
за характеристикою роботи. 

 
2. СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ЗАВДАННЯ ФАХОВОГО 

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ. 

Кожен білет, сформований у вигляді тестового завдання, він 
складається з 50 питань. На кожне з питань надано чотири відповіді, одна з 
яких є вірною. 
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  3. КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ 
 
Для вступників на денну та заочну форму навчання результати 

фахового вступного випробування оцінюються за шкалою від 0 до 200 балів. 
Мінімальна оцінка з фахового вступного випробування для участі в 
конкурсному відборі становить не нижче 72 балів. 

Для вступників на заочну форму навчання результати фахового 
вступного випробування оцінюються за шкалою від 0 до 200 балів. 
Мінімальна оцінка з фахового вступного випробування для участі в 
конкурсному відборі становить не нижче 72 балів.  

Тривалість проведення фахового вступного випробування 120 хвилин. 
Критерії оцінювання фахового вступного випробування відповідають 

положенню «Про організацію прийому до Національного університету 
кораблебудування імені адмірала Макарова при вступі на навчання на основі 
раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) та при вступі для 
здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю у 2019 році». 
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