
«Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів»



 

 

ВСТУП 

 

Додаткове вступне випробування проводиться тільки для вступників, спеціальність яких 

не відповідає обраній для вступу на 1-й курс магістратури спеціальності 143 Атомна енергетика 

ОПП магістра «Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів».  

Метою додаткового вступного випробування є виявлення достатнього рівня вступника в 

області спеціальності і освітньої програми, які обрані для вступу на 1-й курс магістратури.  

Додаткове вступне випробування проводиться у вигляді комплексного іспиту з наступних 

дисциплін «Ядерна та нейтронна фізика», «Атомні та теплові електричні станції», «Енергетичні 

ядерні реактори».  

Додаткове вступне випробування проводиться письмово його тривалість складає дві 

академічні години (90 хвилин) без перерви. Білет обирається вступником за сліпим жеребом і 

включає чотири питання з дисциплін програми додаткового випробування. Теоретичне питання 

відповідно до програми вступних випробувань передбачає змістовне розкриття поставленого 

завдання. Виконання практичного завдання має складатися з постановочної частини задачі, яка 

в разі необхідності супроводжується пояснювальними рисунками, запису основних 

розрахункових співвідношень, виконання чисельного рішення і аналізу отриманих результатів.  

Додаткове вступне випробування оцінюється за шкалою «зараховано», «незараховано». 

Особи, знання яких на додаткових вступних випробуваннях були оцінені як «незараховано», до 

участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсному відборі не допускаються і на 

навчання не зараховуються, незалежно від інших конкурсних показників. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ 
 

Дисципліна «Ядерна та нейтронна фізика» 

1. Атомне ядро. 

Властивості атомних ядер. Склад, заряд та маса ядра. Розмір та форма ядра. Густина 

ядерної матерії. Дефект маси та енергія зв’язку ядра. Питома енергія зв’язку на нуклон. 

Властивості ядерних сил. Одночастинкові та колективні моделі ядер. Краплинна модель 

ядра та модель Фермі-газу.  

 

2. Ядерні реакції. 

Класифікація ядерних реакцій. Вхідний та вихідний канал реакції, закони збереження в 

ядерних реакціях. Переріз ядерної реакції. Кулонівський бар’єр та Q-реакції. 

Екзотермічні та ендотермічні реакції. Енергія приєднання та від’єднання нуклона.    

 

3. Радіоактивність. 

Стабільні та нестабільні ядра. Явище радіоактивності. Закон радіоактивного розпаду. 

Доріжка стабільності. Типи радіоактивного розпаду. Основні властивості α-, β-розпаду 

та К-захвату. γ-випромінювання ядер: природа явища та основні властивості. 

Мультипольність гамма-переходів.  

 

4. Нейтронна фізика 

Властивості нейтрона. Класифікація нейтронів за енергією. Джерела нейтронів. 

Взаємодія нейтронів з речовиною. Ядерні реакції під дією нейтронів.  

 

5. Ділення важких ядер. Ядерна енергетика.   

Елементарний акт ділення. Енергія, що виділяється. Ланцюгова реакція поділу. 

Коефіцієнт розмноження. Критичні розміри. Ядерні матеріали та ядерне паливо. 

Збагачення урану.  
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Дисципліна «Атомні та теплові електричні станції» 

 

1.  Ядерна галузь та основні відомості про АЕС. 

Що таке ядерна галузь. Експлуатуюча організація. Атомна електрична станція. Структура 

й частка кожної АЕС у загальному виробництві атомної електроенергії. Діючі блоки АЕС 

України. Структура ядерної галузі України.  

 

2. Класифікація атомних електростанцій. 

Початкові відомості про АЕС. Класифікація АЕС по кількості контурів. Робота основного 

технологічного устаткування АЕС. Реакторна установка з водним теплоносієм. Розвиток 

реакторів типу ВВЕР.  

 

3. Деякі відомості про устаткування ядерної енергетичної установки з реактором ВВЕР-1000. 

Реактор ВВЕР-1000. Парогенератор типу ПГВ-1000. Головний циркуляційний насос типу 

ГЦН-195М. Основні технічні характеристики турбінної установки. 

 

4.  Взаємодія АЕС з оточуючим середовищем. 

Системи АЕС, забезпечуючи її безпеку. Радіаційна безпека АЕС. Технологічна вентиляція 

на АЕС. Дезактивуючи установки. Накопичення радіонуклідів та методи їх періодичного 

видалення. Очищення радіоактивно забрудненої води на АЕС. Установки для дезактивації 

води. Переробка газоподібних та рідких радіоактивних відходів. Захоронення рідких та 

твердих радіоактивних відходів. 

 

5.  Тенденції розвитку енергетики світу. 

«Енергетична стратегією України на період до 2030 року» та подальша перспектива. Типи 

та класифікація електростанцій, що працюють на різних видах палива в енергосистемі. 

Енергетичні ресурси. Економіка та екологія енергетики. Графіки навантаження 

споживачів електричної та теплової енергії. Режими роботи електростанцій. Резерви 

потужностей енергосистем. 

 

6.  Технологічна структура та елементи теплових схем ТЕС та АЕС.  

Вибір типу, кількості деаераторів, регенеративних та мережних підігрівачів, 

конденсатних, дренажних насосів, РОУ, БРОУ. Вибір допоміжного обладнання 

котельного відділення ТЕС та реакторного відділення АЕС. Трубопроводи 

електростанцій. Вимоги до трубопроводів ТЕС та АЕС.  
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Дисципліна «Енергетичні ядерні реактори» 
 

1. Загальні характеристики та класифікація реакторних установок. 

Загальний огляд реакцій вимушеного ділення. Загальна схема ядерного реактору. 

Класифікація ядерних реакторів за призначенням. Інтегральні характеристики економічності 

енергетичних ядерних реакторів. Основні вимоги до складових РУ. Класифікація типів ядерних 

реакторів. Поширення основних типів енергетичних реакторів у світі 

 

2. Водо-водяні реактори під тиском (ВВРТ) 

Принципові технологічні рішення для ВВРТ. Еволюція ВВРТ «східного» походження. Водо-

водяний реактор типу ВВЕР-440. Водо-водяний реактор типу ВВЕР-1000 / В-320, В-392. 

Еволюція ВВРТ «західного» походження. Реакторна установка типу АР-1000.  

 

3. Водо-водяні реактори з киплячою водою (ВВРК) 

Принципові технологічні рішення для ВВРК. Еволюція ВВРК . 

 

4. Графітові реактори (ГР) 

Принципові технологічні рішення для ГР. Водографітові реактори. Газографітові реактори. 

 

5. Важководні реактори (ВР) 

Принципові технологічні рішення для ВР. Корпусні ВР. Канальні ВР. 

 

6. Реактори на швидких нейтронах (ШН) 

Принципові технологічні рішення для ШН. ШР з натрієвим теплоносієм. ШР з гелієвим 

теплоносієм. 

 

7. Гомогенні реактори 

Особливості гомогенних реакторів. Гомогенний реактор на розплавлених солях. 
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  400 с. 
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8. Проектування енергетичних установок з високотемпературними 

газоохолоджувальними  реакторами. Під редакцією І.Я. Ємельянова. М.: Энергоиздат, 1981. – 

368 с. 

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Для виконання практичного завдання додаткового випробування передбачено 

використання довідкового матеріалу (таблиці властивостей, графіки, номограми) та інженерних 

калькуляторів. 

 

РЕЙТИННГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 
 

Рейтинг (Ф) (чисельний еквівалент оцінки з додаткового вступного випробування) 

враховує рівень знань і умінь, які вступник виявив при виконанні додаткового вступного 

випробування. Кількість балів, набраних на іспиті (Ф), формується як сума балів, нарахованих 

вступнику за виконання кожного завдання додаткового вступного випробування. Загалом білет 

містить чотири питання, по одному з кожної дисципліни.  

Оцінювання кожного завдання виконується за рейтинговою системою згідно таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Розрахунок оцінки виконання окремих завдань додаткового вступного 

випробування 

Характер виконання завдання 

Кількість 

рейтингових 

балів 

Вступник змістовно і обґрунтовано розкрив теоретичне питання (не 

менше 95% потрібної інформації). Або виконав практичне завдання без 

помилок і отримав вірну відповідь, надав обґрунтований аналіз 

одержаних результатів. Допускається одне незначне виправлення. 

25 

Вступник змістовно розкрив теоретичне питання, але обґрунтування 

виконано недостатньо (не менше 85% потрібної інформації). Або 

виконав практичне завдання без помилок і отримав вірну відповідь, але 

надав аналіз одержаних результатів без обґрунтування. Допускається два 

незначних виправлення 

23...24 

Вступник змістовно розкрив теоретичне питання (не менше 75% 

потрібної інформації). Або виконав практичне завдання з несуттєвими 

неточностями, які не в повній мірі відображають фізику процесу, 

отримав відповідь, надав аналіз одержаних результатів. Допускається 

три незначних виправлення. 

21...22 

Вступник розкрив теоретичне питання (не менше 65% потрібної 

інформації). Або виконав практичне завдання з помилкою, яка призвела 

до кінцевої відповіді з певними недоліками, надав аналіз одержаних 

результатів. Допускається чотири незначних виправлення. 

18....20 

  



 

 

Вступник розкрив теоретичне питання, але недостатньо (не менше 60% 

потрібної інформації). Або виконав практичне завдання з певними 

помилками, які призвели до неправильної кінцевої відповіді, надав 

аналіз одержаних результатів. Допускається п`ять незначних 

виправлень. 

15...17 

Вступник не розкрив теоретичне питання (менше 59% потрібної 

інформації), чи надав відповідь, яка не відповідає сутності завдання. Або 

для практичного завдання виконав лише постановочну частину і запис 

окремих формул. Розрахунки не виконані, або містять грубі помилки. 

Кінцева відповідь відсутня, або є неправильною. Кількість виправлень – 

більше п`яти 

14 і менше 

 

При виконанні вимог, наведенних в колонці “Характер виконання завдання”, вступник 

має змогу отримати максимальну кількість балів з діапазону, вказаного в тому ж рядку в 

колонці “Кількість балів”, за умови відсутності штрафних балів. Штрафні бали можуть 

нараховуватись за наступне:  

 порушення логічної послідовності викладення матеріалу 1...3 штрафні бали;  

 окремі, дещо нечіткі формулювання, які допускають неоднозначні тлумачення 1 

штрафний бал за кожне таке формулювання;  

 порушення масштабу при зображеннях залежностей на графіках, відсутність позначень 

величин на осях графіків 1 штрафний бал за кожний з вказаних недоліків;  

 стилістичні та граматичні помилки 1 штрафний бал за кожну з помилок;  

 неохайно написаний текст відповіді із значною кількістю виправлень, що суттєво 

ускладнює сприйняття відповіді 1...3 штрафні бали.  

 

Загальний показник Ф визначається, як сума значення балів, нарахованих вступнику за 

окремі завдання додаткового вступного випробування: Ф = Ф1+Ф2+Ф3+Ф4.  

Для переведення сумарного рейтингу у традиційні оцінки слід користуватися таблицею 2.  
 

Таблиця 2 – Відповідність сумарного рейтингу Ф традиційним оцінкам 

Значення Ф Оцінка традиційна 

95 - 100 

Зараховано 

85 - 94 

75 - 84 

65 - 74 

60 - 64 

59 і менше не зараховано, вступник не допускається до конкурсного відбору 
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1. 3aupoemna asapiq. HaBecrr.r Brr3naqennx repuiHy ra rro.flcHr.rrr,r cyruicm.

2. 3ara:rrni BJracrr{Bocri arolrrrvx x4ep. Cxnag )vracara posrvrip xgep.
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