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ВСТУП 

 
Програма вступних іспитів охоплює коло питань, які в сукупності 

характеризують вимоги до знань і вмінь особи, що бажає навчатись у Донецькому 
національному технічному університеті з метою одержання освітнього ступеня 
«магістр», за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія». 

Випускники вищих навчальних закладів за відповідними спеціальностями 
складають вступний іспит курсів нормативних дисциплін фундаментального 
циклу, загально-технічної підготовки і окремих дисциплін за рішенням методичної 
комісії зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія». 

Абітурієнт повинен досконало володіти базовими поняттями з загальної 
хімічної технології, фізики та хімії горючих копалин, процесів та апаратів хімічних 
виробництв, застосування ЕОМ в хімічній технології, основи технології переробки 
горючих копалин, енерготехнології хіміко-технологічних процесів такими як: 
основні закони, закономірності, принципи та методи ведення хімічних 
процесів, математичні розрахунки в хімічній технології, розрахунки процесів та 
апаратів хімічних виробництв, склад та властивості різних видів палив. 
 

Розділ 1. Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів 
 
1. Основні положення  технічної термодинаміки [1-4]. 
2. Перший закон термодинаміки [5]. 
3. Другий закон термодинаміки [5]. 
4. Енергетичний та ентропійний методи термодинамічного аналізу [1, 2]. 
5. Ексергія. Ексергетичний метод аналізу [1, 2]. 
6. Основні термодинамічні процеси [2, 5]. 
7. Структура паливного балансу [1]. 
8. Склад та основні характеристики палив. Розрахунки процесів спалювання 
палив [1, 5]. 
9. Топічне обладнання [2, 3]. 
10. Печі хімічної технології [2, 3]. 
 

Розділ 2. Загальна хімічна технологія 

 

1. Хімічне виробництво. Критерії оцінки ефективності функціювання ХТС [6-
11]. 
2. Термодинамічні закономірності гомогенних хімічних процесів[6-11]. 
3.  Кінетичні закономірності гомогенних хімічних процесів [6-11]. 
4. Кінетичні закономірності гетерогенних  хімічних процесів [6-11]. 
5. Гетерогенний каталіз на твердому каталізаторі [6-11].. 
6. Реактор ідеального змішування періодичний (РІЗ-П) [6-11]. 
7. Реактор ідеального змішування безперервний в стаціонарному режимі (РІЗ-Б) 
[6-11]. 
8. Каскад реакторів РІЗ-Б. Аналітичний та графічний методи розрахунку 
каскаду реакторів [6-11]. 



9. Реактор ідеального витиснення (РІВ) в стаціонарному режимі [6-11]. 
10. Порівняння  та вибір  реакторів для гомогенних хімічних процесів в 
ізотермічних умовах [6-11]. 
 

Розділ 3. Фізика і хімія горючих копалин 

 
1. Вуглець і вуглецеві матеріали.  Алотропні форми вуглецю [12-17]. 
2. Походження й умови утворення твердих горючих копалин [12-17]. 
3. Виді твердих горючих копалини. Торф [12-17]. 
4. Вугільна  стадія углефикации — Бурі вугілля [12-17]. 
5. Кам’яні вугілля. Ступінь вуглефікації[12-17]. 
6. Петрографія  вугілля. Мацерали: вітриніт, екзиніт (або ліптиніт) та інертиніт 
(фюзиніт) [12-17]. 
7. Хімічна будова твердих горючих копалин [12-17]. 
8. Термічна і термохімічна деструкція ТГК. Механізм перетворення вугілля [12-
17]. 
9. Піроліз ТГК. Термохімічні перетворення при піролізі [12-17]. 
10. Окиснення вугілля. Механізм окиснювальних перетворень вугілля в різних 
процесах [12-17]. 
 

Розділ 4. Основи технології переробки твердих горючих копалин 

 
1. Методи переробки твердих горючих копалин [19-20].     
2. Підготовка твердих горючих копалин до переробки   [18-20]. 
3. Теплові агрегати для переробки твердих горючих копалин [19-20]. 
4. Паливо [19-20]. 
5. Напівкоксування [19-20]. 
6. Коксування [19-20]. 
7. Газифікація [19-20]. 
8. Виробництво синтетичного рідкого палива та інших продуктів [19-20]. 
9. Нові методи переробки ТГК [18-20]. 
10. Загальна характеристика цеху вловлювання хімічних продуктів коксування 
[21-24]. 
11. Первинне охолодження коксового газу [21-24]. 
12. Очищення коксового газу від смоли і нафталіну [21-24]. 
13. Відсмоктування і транспортування коксового газу через апаратуру цеху 
вловлювання [21-24].   
14. Виробництво сульфату амонію з аміаку коксового газу [21-24]. 
15. Переробка надсмольної води [21-24]. 
16. Кінцеве охолодження коксового газу [21-24]. 
17. Виробництво сирого бензолу [21-24]. 
18. Очищення коксового газу від сірководню [21-24]. 
 

 



Розділ 5. Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімчної 

технології 

 

1. Методи одержання мат. опису об’єктів хімічної технології [25,27]. 
2. Встановлення структур струмів в об'єктах [25,27]. 
3. Розробка математичної моделі кiнетики хiмічних процесів [25,27,28]. 
4. Розробка математичної моделі теплообмінних процесів [25,27,28]. 
5. Розробка математичної моделі масообмінних процесів [25,27,28]. 
6. Розробка математичної моделі процесів ректифікації [25,27,28]. 
7. Перевірка адекватності моделей  [26]. 
8. Автоматизований експеримент [26]. 
9. Методи оптимізації: метод Бокса-Уілсона, метод Гаусса-Зейделя, метод 
Монте-Карло, метод сканування зі змінним кроком, метод «Золотого перетину» 
[26]. 
 

Розділ 6. Процеси та апарати хімічних виробництв 

 

1. Гідростатика [29-31].   
2. Гідродинаміка [29-31]. 
3. Переміщення рідин [29-31]. 
4. Основи теплопередачі в хімічній апаратурі [29-31]. 
5. Нагрівання, охолодження, конденсація [29-31]. 
6. Основи масопередачі [29-31]. 
7. Абсорбція [29-31]. 
8. Перегонка рідин [29-31]. 
9. Адсорбція [29-31]. 
10. Сушіння [29-31]. 
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Критерії оцінювання результатів  
фахового вступного випробування 

 
 

При перевірці виконання фахового вступного випробування за відповіді на 
кожне питання виставляються бали згідно з рівнем виконуваного завдання: 
  
 

Форма 1: 

Кількість 
балів 

Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

5 виставляється, якщо при відповіді на питання надано вірну відповідь 
3 Виставляється, якщо при відповіді на питання надано неповну відповідь 

0 
виставляється, якщо при відповіді на питання надано невірну відповідь або 
відповідь на питання відсутня 

 
Форма 2: 

Кількість 
балів 

Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

10 

При відповіді на питання чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді з 
використанням відповідної термінології та символіки в необхідній логічній 
послідовності. Наведено логічну послідовність розв’язання задачі. Приведені 
необхідні розрахунки. Наведені графіки та залежності, які пояснюють отримані 
результати. Зроблені висновки за результатами розрахунків. 

9 При відповіді на питання виявлений високих рівень знань, однак при розв’язанні 
задач допущено деякі неточності та помилки. Не зроблені висновки за 
результатами розрахунків. 

8 При відповіді на питання виявлено уміння вільно надавати правильні відповіді на 
поставлені запитання з використанням відповідної термінології та символіки. 
При виконанні розрахунків мають місце деякі неточності. Не наведені графіки 
або залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені висновки за 
результатами розрахунків. 

7 При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно питання. При 
виконанні розрахунків мають місце суттєві неточності та помилки. Не наведені 
графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені висновки 
за результатами розрахунків. 

6 При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно теми питання. 
При виконанні розрахунків мають місце суттєві неточності та грубі помилки. Не 
наведені графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені 
висновки за результатами розрахунків. 

<5 Одиночні вибіркові знання стосовно питання. 
<3 Одиночні вибіркові знання стосовно теми питання. 



Форма 3: 

Кількість 
балів 

Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

15 

При відповіді на питання чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді з 
використанням відповідної термінології та символіки в необхідній логічній 
послідовності. Наведено логічну послідовність розв’язання задачі. Приведені 
необхідні розрахунки. Наведені графіки та залежності, які пояснюють отримані 
результати. Зроблені висновки за результатами розрахунків. 

13-14 
При відповіді на питання виявлений високих рівень знань, однак при розв’язанні 
задач допущено деякі неточності та помилки. Не зроблені висновки за 
результатами розрахунків. 

10-12 

При відповіді на питання виявлено уміння вільно надавати правильні відповіді на 
поставлені запитання з використанням відповідної термінології та символіки. 
При виконанні розрахунків мають місце деякі неточності. Не наведені графіки 
або залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені висновки за 
результатами розрахунків. 

8-10 

При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно питання. При 
виконанні розрахунків мають місце суттєві неточності та помилки. Не наведені 
графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені висновки 
за результатами розрахунків. 

5-7 

При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно теми питання. 
При виконанні розрахунків мають місце суттєві неточності та грубі помилки. Не 
наведені графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені 
висновки за результатами розрахунків. 

<5 Одиночні вибіркові знання стосовно питання. 
<3 Одиночні вибіркові знання стосовно теми питання. 

 

 

Загальна оцінка фахового вступного випробування формується в залежності від 
набраних за відповіді на питання балів наступним чином:  

 

Сума балів   Оцінка за національною шкалою  

90 – 100 відмінно   
74-89 добре  
60-73 задовільно  
0-59 незадовільно   

 
  

 
 
 
 


