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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Згідно з Правилами прийому до ДВНЗ УДХТУ у 2018 році, для 

конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття ступеня бакалавра 
у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» 
проводиться фахове вступне випробування з циклу дисциплін професійної 
підготовки молодшого спеціаліста у галузі знань «Електрична інженерія». При 
проведенні іспиту фахова атестаційна комісія перевіряє професійну підготовку 
абітурієнтів, дає оцінку якості вирішення вступниками типових професійних задач, 
передбачених кваліфікаційною характеристикою молодшого спеціаліста галузі 
знань «Електрична інженерія».  

 

3 
 



2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Метою проведення вступних випробувань є забезпечення конкурсних 
вимог при зарахуванні до ДВНЗ УДХТУ на навчання для здобуття ступеня 
бакалавра за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» шляхом виявлення рівня 
підготовленості вступників по професійно-орієнтованих дисциплінах, 
передбачених кваліфікаційною характеристикою молодшого спеціаліста галузі 
знань 14 «Електрична інженерія». 

  
Предметом фахових вступних випробувань є знання та вміння, набуті 

вступниками при проходженні загальноосвітньої і професійної підготовки 
молодшого спеціаліста у галузі знань 14 «Електрична інженерія». 

 
Завданням складання вступних випробувань є перевірка засвоєння системи 

теоретичних знань і оволодіння практичними навичками застосування знань та 
умінь, отриманих при вивченні фахових дисциплін підготовки молодшого 
спеціаліста, з метою перевірки здатності студентів до успішного проходження 
підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного  рівня  бакалавра зі 
спеціальності 144 «Теплоенергетика».  

 
Структура завдань вступних випробувань. За структурою вступні 

випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра зі 
спеціальності 144 «Теплоенергетика»  складаються з наступних елементів, які 
входять до кожного з білетів: 

- спеціальні теоретичні питання: до кожного з варіантів завдань входить 3 
теоретичних питання відритого типу; 

- тестові завдання: до кожного з варіантів завдань входить 3 тестових 
завдання закритого типу (з наведених варіантів відповідей належить 
обрати один правильний). 
 

На фахові вступні випробування для здобуття ступеня бакалавра за 
спеціальністю 144 «Теплоенергетика» виносяться завдання з наступних дисциплін 
на базі підготовки молодшого спеціаліста:  

• гідрогазодинаміка; 
• технічна термодинаміка; 
• тепломасообмін. 
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3.  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 
 
3.1 Дисципліна „Гідрогазодинаміка” 
Предмет навчальної дисципліни охоплює основні положення класичної 

механіки рідини та газу, а також застосування цих законів у різних галузях 
інженерної практики. 

Мета навчальної дисципліни – надати майбутнім спеціалістам теоретичні 
та практичні основи гідрогазодинаміки, вивчення теоретичних основ роботи 
гідравлічних і пневматичних машин для використання їх у практичній діяльності і 
впровадження нових ефективних енерготехнологій виробництва. 

Викладання дисципліни  „Гідрогазодинаміка” здійснюється після 
опанування студентами таких загальноосвітніх фундаментальних дисциплін як 
„Хімія”, „Фізика”, „Вища математика”, „Теоретична механіка” та передує 
вивченню дисциплін професійного спрямування. 

До складу дисципліни входять наступні поняття та визначення:  
Властивості, моделі. Кінематика і динаміка рідини. Основні властивості 

рідини і газу. Моделі і методи гідрогазодинаміки. Елементи потоку рідини. 
Потенційний рух і сили, діючі і рідинах. 

Рівняння і теореми динаміки рідини. Рівняння руху ідеальної (нев'язкої) 
рідини Ейлера. Рівняння нерозривності нестисливої рідини. Рівняння руху в'язкої 
рідини Навьє-Стокса. Рівняння Бернуллі. Рівняння кількості руху. 

Режими руху і рівняння. Основи теорії подібності. Розрахунок 
трубопроводів. Режими руху  в'язкої рідини. Критерій Рейнольдса. Закономірності 
ламінарного і турбулентного руху рідини. Розрахунок гідравлічних втрат в 
трубопроводі. Розрахунок трубопроводів. Основи  гідродинамічного моделювання. 
Критерії Eu, Ne, Fτ, La. Витікання рідини через отвори і насадки. 

Струменеві процеси. Взаємодія з твердими тілами. Багатофазні системи. - 
Характеристики і взаємодія струменів. Взаємодія потоку рідини з твердими тілами. 
Рівняння руху рідини в пограничному шарі. Гідромеханіка багатофазних систем. 

 
3.2 Дисципліна „Технічна термодинаміка” 
Предмет навчальної дисципліни охоплює наступні основні об’єкти: 

закони термодинаміки, диференційні рівняння термодинаміки, газові процесі та 
цикли, процеси водяної пари, волога, насичена та перегріта пара, термодинаміка 
газових потоків, тепломеханічні цикли і установки, паросилові, газосилові та 
комбіновані цикли і установки, їх характеристика та аналіз, газові 
парокомпресорні, адсорбційні холодильні машини, теплонасосні установки. 

Мета навчальної дисципліни „Технічна термодинаміка” – надати 
студентам теоретичні знання з технічної термодинаміки, застосування їх у 
виробництві і підготовка фахівців, здатних здійснювати вибір та експлуатацію 
теплоенергетичного обладнання з високими техніко-економічними показниками. 

Викладання дисципліни „Технічна термодинаміка” здійснюється після 
опанування студентами таких загальноосвітніх фундаментальних дисциплін як 
„Фізика”, „Хімія”, „Вища математика” і передує вивченню дисциплін 
професійного спрямування. 
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До складу дисципліни входять наступні поняття та визначення: 
Рівняння стану робочого тіла. Газові суміші. Теплоємність. Термодинамічні 

процеси. Закони термодинаміки. Рівняння стану газів. Термодинамічна система і 
навколишнє середовище. Робоче тіло. Термодинамічний процес. Суміші газів. 
Масовий, об′ємний та мольний склад газової суміші. Теплоємність газів та їх 
сумішей. Перший закон термодинаміки. Теплота і робота. Внутрішня енергія, 
ентальпія, ентропія. Р-V і  Т-S діаграми. Термодинамічні процеси ідеальних газів. 

Кругові процесі або цикли. Цикли прямі та зворотні. Ексергія.  
Диференційні рівняння термодинаміки. Пароутворення. Оборотні та 

необоротні термодинамічні процеси. Кругові процеси. Збільшення ентропії і 
деградація енергії при необоротних процесах. Максимальна робота і втрата 
корисної роботи. Ексергія. Диференційні рівняння термодинаміки. Процеси 
пароутворення. Діаграми Р-V, Т-S, і І-S для водяної пари. 

Цикл компресора. Принцип роботи.  Р-V та Т-S діаграми. Термодинаміка 
потоку газу. Дроселювання газів та пари. Парогазові суміші. Вологе повітря. 
Цикли двигунів внутрішнього згоряння. Цикли газотурбінних установок. Цикли 
реактивних двигунів. Порівняння циклів газових турбін. 

Цикли холодильних машин. Теплові насоси. Цикли паросилових установок. 
Цикли установок з магнітогідродинамічними генераторами. Цикли холодильних 
установок. Цикли паросилових установок. Засоби підвищення ККД паросилових 
циклів. Цикл спільного одержання теплоти та холоду. Парогазовий цикл. Цикли 
атомних установок. Цикли установок з магнітогідродинамічними генераторами. 
Органічні теплоносії. 

 
3.3 Дисципліна: „Тепломасообмін” 

Предмет навчальної дисципліни охоплює наступні основні об’єкти: 
фундаментальні закономірності процесів тепломасообміну з урахуванням їх 
фізико-хімічної специфіки в галузі теплоенергетики; опанування інженерними 
методами розрахунку основних задач теплопередачі; інженерні методи розрахунку 
основних задач теплопередачі з подальшою їх реалізацією на ПЕОМ. 

Мета навчальної дисципліни „Тепломасообмін” - отримання студентами 
знань про основні способи передачі теплоти: теплопровідність, конвективний 
теплообмін, теплове випромінювання, а також складний теплообмін, 
тепломасообмін при фазових і хімічних перетвореннях, по визначенню 
характеристик при здійсненні теплотехнологічних процесів в різних умовах. 

Викладання дисципліни „Тепломасообмін” здійснюється після опанування 
студентами таких загальноосвітніх фундаментальних дисциплін як „Вища 
математика”, „Фізика”, „Основи інформаційних технологій та програмування”. 

До складу дисципліни входять наступні поняття та визначення: 
Основні положення теорії тепломасообміну - загальна характеристика 

теплових і теплообмінних процесів. Основні визначення в теорії тепломасообміну. 
Теплопровідність при стаціонарному режимі. Математична постановка задач 

теплопровідності. Одномірні задачі теплопровідності. Двомірні задачі в теорії 
стаціонарної теплопровідності.  
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Теплопровідність при нестаціонарному режимі. - Основні положення теорії 
нестаціонарної теплопровідності. Аналітичні методи вирішення задач. Поняття про 
термічно масивні і термічно тонкі стінки. Окремі задачі нестаціонарної 
теплопровідності. Чисельні методи вирішення задач нестаціонарної 
теплопровідності. 

Конвективний теплообмін.  Основні положення теорії конвективного 
теплообміну. 

Теплообмін випромінюванням.  Основні положення теорії теплового 
випромінювання. Променистий теплообмін між тілами. Особливості 
випромінювання газів та напівпрозорих середовищ. 

Процеси теплопередачі. - Поняття про складний теплообмін. Теплопередача 
крізь складні стінки. Теплообмінні апарати. 

Інженерні методи і формули для розрахунку конвективного теплообміну.  
Використання теорії подібності у задачах конвективного теплообміну.  Поняття 
про пограничний шар. Загальні питання обробки результатів вимірювань і 
розрахунків конвективної тепловіддачі. Розрахунок конвективного теплообміну у 
рідинах та газах. 

Тепломасообмін при фазових та хімічних перетвореннях. Теплообмін при 
кипінні. Теплообмін при конденсації пари. Тепломасообмін в двокомпонентних 
середовищах. Тепломасообмін при хімічних перетвореннях. 

Прикладні задачі теплообміну. Наближені методи рішення крайових задач. 
Особливості теплообміну в шарі при високих швидкостях. 

 
4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 
ВІДМІННО – студент глибоко і міцно засвоїв програмний матеріал, 

грамотно й логічно його викладає. При цьому студент не зазнає труднощів з 
відповіддю при видозміненні завдання, вільно справляється із завданнями, 
запитаннями та іншими видами застосування знань (кількість балів 86-100). 

ДОБРЕ – студент твердо знає програмний матеріал, грамотно й по суті 
викладає його, не допускає істотних неточностей у відповіді на запитання, 
правильно застосовує теоретичні положення при розв′язуванні практичних питань 
і завдань, володіє необхідними навичками й прийомами їх використання (кількість 
балів 71-85). 

ЗАДОВІЛЬНО – студент знає лише основний матеріал, але не засвоїв його 
деталей, допускає неточності, не досить правильні формулювання у викладанні 
програмного матеріалу і відчуває труднощі при виконання практичних робіт 
(кількість балів 30-70). 

НЕЗАДОВІЛЬНО – студент не знає значної частини програмного матеріалу, 
допускає істотні помилки, невпевнено, з великими труднощами виконує практичні 
роботи (кількість балів <30).  
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