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ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

Вступний іспит ставить задачу оцінити комплекс теоретичних знань, 
отриманих абітурієнтом у період навчання на кваліфікаційному рівні магістра, 
рівень творчого мислення, уміння синтезувати знання окремих дисциплін для 
самостійного рішення практичних задач в області механічних, гідромеханічних, 
теплових та масообмінних процесів

Перелік питань, який пропонується, систематизовано по різноманітним 
взаємозв'язаним з діяльності фахівця та охоплює її теоретичні основи, а також 
питання застосування отриманих теоретичних знань для рішення практичних 
задач. Питання, які містяться в екзаменаційних білетах, покликані виявити знання 
з усіх видів діяльності майбутнього спеціаліста у рамках навчальних дисциплін, 
які вивчалися магістром. Кожний екзаменаційний білет містить питання за 
програмою вступного іспиту, яка приводиться нижче.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

Прийом вступного іспиту за спеціальністю здійснюється приймальною 
фаховою екзаменаційною комісією.

Вступний іспит проводиться для абітурієнтів відповідно до затвердженого 
приймальною комісією графіку. Перед іспитом проводяться консультації, які 
покликані 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.



Вступ

Поняття: технологія, процес, апарат, машина. Класифікація

процесів. Основні закони і принципи, на яких базується дисципліна. Теоретичні 

залежності для розрахунку статики і кінетики процесів. Принципи 

інтенсифікації та оптимізації процесів з урахуванням екологічних обмежень.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Основні положення та наукові основи процесів та обладнання.

Властивості продуктів та сировини. Загальні закономірності технологічних 

процесів. Основи раціональної побудови апаратів та обладнання. Основи теорії 

подібності та моделювання.

2. Основи гідравліки. Гідростатика. Гідростатичний тиск. Основне 

рівняння гідростатики. Диференційне рівняння рівноваги Ейлера. 

Гідродинаміка і основні положення. Режими руху рідин. Рівняння 

нерозривності потоку. Рівняння Бернуллі для ідеальної та реальної рідини. 

Гідравлічні опори. Розрахунок трубопроводів. Насоси. Основні параметри 

роботи насосів.

3. Гідромеханічні процеси. Характеристика неоднорідних систем. 

Гравітаційне осадження. Сили, що діють під час осадження. Розрахунок 

швидкості осадження частинок. Визначення продуктивності і розмірів 

відстійників.

Осадження в полі відцентрової сили. Фактор розділення. Визначення 

швидкості осадження. Схеми відстійних центрифуг, циклонів.

Фільтрування, рушійна сила процесу. Тип, режими фільтрування. Теорія 

фільтрування. Відцентрове фільтрування. Характеристика фільтрувальних 

перегородок і осадів. Швидкість фільтрування в центрифугах. Будова, принцип 

дії, розрахунок фільтрів та фільтрувальних центрифуг.

Перемішування в рідких середовищах. Механічне перемішування. 

Основні типи мішалок. Витрата енергії під час механічного перемішування.



Перемішування високов’язких та пластичних середовищ. Пневматичне 

перемішування. Оцінка ефективності перемішування.

Мембранні процеси розділення. Теоретична основа процесів зворотного 

осмосу, ультрафільтрації і мікрофільтрації. Характеристика мембран. Апарати 

для мембранних методів розділення.

4. Теплові процеси. Основи вибору теплоносіїв. Нагрівання водяною

парою, топковими газами, гарячими рідинами, електричним струмом. Теплові 

баланси. Охолодження. Конденсація: Загальні відомості, призначення.

Конденсація поверхнева і змішування. Нестаціонарні процеси нагрівання та 

охолодження.

Класифікація теплообмінних апаратів. Конструкції теплообмінників. 

Тепловий, конструктивний та гідравлічний розрахунок поверхневих 

теплообмінників. Оптимізація та інтенсифікація процесу теплообміну. 

Ефективність роботи теплообмінників. Розрахунок теплообмінників 

змішування (конденсаторів). Порівняльна характеристика та галузі 

застосування різних теплообмінників.

Випарювання. Одноступенева вакуум-випарна установка: схема,

матеріальний і тепловий баланси. Загальна і корисна різниця температур. 

Багатоступеневі випарні установки: схеми, матеріальний і тепловий баланси. 

Розподіл корисної різниці температур між корпусами. Випарні установки з 

тепловим насосом. Основні типи випарних апаратів.

5. Масообмінні процеси. Молекулярна дифузія. Конвективна дифузія. 

Масопередача. Теорії масопередачі. Рівняння масопередачі. Подібність 

дифузійних процесів.

Види сушіння. Параметри вологого повітря, І-с1 діаграма стану вологого 

повітря. Матеріальній і тепловий баланси конвективного сушіння. Визначення 

витрати повітря і теплоти на процес сушіння. Варіанти сушильного процесу. 

Кінетика сушіння. Кінетичні криві процесу сушіння. Схеми сушарок. Методи 

підвищення ефективності сушильного процесу.



Класифікація бінарних сумішей. Проста перегонка: схема, матеріальний 

баланс. Проста перегонка з дефлегмацією. Ректифікація. Матеріальні баланси 

ректифікаційної колони. Флегмове число. Визначення потрібної кількості 

тарілок в колоні. Тепловий баланс колони. Конструкції ректифікаційних 

апаратів.

Сорбція. Загальні відомості та сфера застосування. Абсорбенти. 

Адсорбенти. Статика сорбції. Матеріальний баланс і графічне зображення 

процесу. Кінетика сорбції. Основне рівняння сорбції. Сорбційні апарати.

Екстракція. Загальні відомості та сфера застосування. Основи теорії 

екстрагування. Способи інтенсифікації процесу. Матеріальний, тепловий 

баланс екстрагування. Апаратурне оформлення процесу.

Кристалізація. Загальні відомості та сфера застосування. Основи теорії 

кристалізації. Кінетика процесу. Матеріальний і тепловий баланси процесу 

кристалізації. Способи кристалізації. Конструкції кристалізаторів.

6. Механічні процеси.

Подрібнення. Загальні відомості та сфера застосування. Теорія процесу 

подрібнення. Класифікація способів подрібнення. Будова і принцип роботи 

основних подрібнювальних машин. Подрібнення матеріалів різанням.

Сортування сипких матеріалів. Просіювання. Розподіл за формою 

частинок. Розподіл за густиною і швидкістю осідання частинок. Магнітне 

сепарування.

Пресування. Віджимання рідини з матеріалів. Формування пластичних 

матеріалів. Брикетування і гранулювання твердих матеріалів.
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Перелік
ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНИЙ ІСПИТ ДО АСПІРАНТУРИ ЗА 
СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ», СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

«ПРОЦЕСИ ТА ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ, МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ТА 
ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ВИРОБНИЦТВ»

1. Властивості продуктів та сировини. Загальні закономірності 
технологічних процесів. Основи раціональної побудови апаратів та обладнання. 
Основи теорії подібності та моделювання. Гідростатика. Гідродинаміка. 
Насоси.

2. Характеристика неоднорідних систем. Гравітаційне осадження. 
Осадження в полі відцентрової сили. Схеми відстійників, центрифуг, циклонів. 
Фільтрування. Будова, принцип дії, розрахунок фільтрів та фільтрувальних 
центрифуг. Перемішування в рідких середовищах. Механічне перемішування. 
Пневматичне перемішування. Мембранні процеси розділення. Апарати для 
мембранних методів розділення.

3. Основи вибору теплоносіїв. Нагрівання водяною парою, топковими 
газами, гарячими рідинами, електричним струмом. Охолодження. Конденсація. 
Класифікація теплообмінних апаратів. Конструкції теплообмінників. 
Оптимізація та інтенсифікація процесу теплообміну. Ефективність роботи 
теплообмінників. Випарювання. Одноступенева вакуум-випарна установка: 
схема, матеріальний і тепловий баланси. Загальна і корисна різниця температур. 
Багатоступеневі випарні установки. Випарні установки з тепловим насосом.

4. Молекулярна дифузія. Конвективна дифузія. Масопередача. Види 
сушіння. Матеріальній і тепловий баланси конвективного сушіння. Варіанти



сушильного процесу. Кінетика сушіння. Кінетичні криві процесу сушіння. 
Методи підвищення ефективності сушильного процесу. Класифікація бінарних 
сумішей. Проста перегонка (схема, матеріальний баланс). Проста перегонка з 
дефлегмацією. Ректифікація. Матеріальні баланси ректифікаційної колони. 
Флегмове число. Тепловий баланс колони. Конструкції ректифікаційних 
апаратів. Сорбція. Абсорбенти. Адсорбенти. Екстракція. Основи теорії 
екстрагування. Способи інтенсифікації процесу. Кристалізація. Основи теорії 
кристалізації. Кінетика процесу. Способи кристалізації. Конструкції 
кристалізаторів.

5. Подрібнення. Теорія процесу подрібнення. Класифікація способів 
подрібнення. Будова і принцип роботи основних подрібнювальних машин. 
Подрібнення матеріалів різанням. Сортування сипких матеріалів. Просіювання. 
Магнітне сепарування. Пресування. Віджимання рідини з матеріалів. 
Формування, брикетування і гранулювання.
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