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 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ - 142  Енергетичне машинобудування 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ - Тепло - і парогенеруючі установки 

 

Загальні відомості 
 

Додаткове вступне випробування  проводиться тільки для вступників, напрям підготовки 

(спеціальність, бакалаврат) яких не відповідає обраній для вступу на 5-й курс спеціалізації. 

Метою додаткового вступного випробування є виявлення достатнього рівня  вступника в 

області напряму підготовки (спеціальності) обраної  для вступу спеціалізації. 

Додаткове вступне випробування  проводиться у вигляді комплексного  іспиту з   

наступних дисциплін  «Тепломасообмін», «Теплогідравлічні процеси в енергетичних 

установках», «Топочні процеси». 

Додаткове вступне випробування (для вступників за іншою спеціальністю)  

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. 

 

  

Дисципліна “Тепломасообмін” 
 

1.ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ 
 

Тема 1.1. Теплопровідність та теплопередача при стаціонарному тепловому  

режимі 

Поняття теплопровідності. Температурне поле. Температурний градієнт. Вектор щільності 

теплового потоку. Закон Фур’є і коефіцієнт теплопровідності. Диференційні рівняння 

теплопровідності і його окремі випадки. Математичний опис  процесу теплопровідності. Закон 

Ньютона-Ріхмана. Коефіцієнт тепловіддачі. Конкретні задачі теплопровідності. 

Теплопровідність плоскої стінки. Контактний термічний опір. Методи зниження контактного 

опору. Теплопровідність багатошарової плоскої стінки. Теплопровідність одношарової 

циліндричної стінки при граничних умовах І роду. Теплопровідність багатошарової 

циліндричної стінки при граничних умовах І роду. Теплопередача через  плоску стінку. 

Коефіцієнт теплопередачі. Рівняння теплопередачі. Теплопередача через багатошарову плоску 

стінку. Теплопередача через одношарову циліндричну стінку. Лінійний коефіцієнт 

теплопередачі. Лінійний термічний опір теплопередачі. Теплопередача через багатошарову 

циліндричну стінку. Теплопровідність сферичної стінки  при граничних умовах І роду. 

Теплопровідність пластини при стаціонарному тепловому режимі та наявності внутрішніх 

джерел теплоти. Температурне поле пластини при стаціонарному тепловому режимі та 

наявності внутрішніх джерел теплоти. Теплопровідність циліндра при стаціонарному 

тепловому режимі та наявності внутрішніх джерел теплоти. Температурне поле циліндра при 

стаціонарному тепловому режимі та наявності внутрішніх джерел теплоти. 

(1),  стор. 44-50, 15-20, 12-13, 27-30, 37-44, 40-43. (2),  стор. 20-25, 31-35. (3), стор. 7-8, 17-

23, 31-35, 30-38. (4), стор. 27-28, 23-28, 29-32. (6), стор. 27-32. 
 

Тема 1.2. Конструктивні способи зміни інтенсивності теплопередачі 

Способи зміни інтенсивності теплопередачі. Конструктивні способи зміни інтенсивності 

теплопередачі. Плоска стінка. Критичний діаметр циліндричної стінки. Вибір матеріалу 

ізоляції. Шляхи інтенсифікації теплопередачі. Термічний опір теплопередачі. Можливості 

зниження термічного опору теплопередачі. Конструктивні способи зміни інтенсивності 

теплопередачі. Інтенсифікація теплообміну за рахунок оребрення. Типи оребрення. 

Диференційне рівняння теплопровідності прямого ребра довільного профілю. Пряме ребро 
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прямокутного профілю. Теплопровідність прямого ребра прямокутного профілю. Коефіцієнт 

ефективності ребра. Ребриста плоска стінка. Теплопередача через ребристу плоску стінку. 

Умови вигідності оребрення.  Теплопровідність кільцевого або шайбового ребра постійної 

товщини. Метод приблизного розрахунку коефіцієнта ефективності ребра круглого профілю.    

(1),  стор. 50-65, 67-70, 70-75, 70-80, 77-81, 77-89, 89-93. (3), стор. 36-39. (4), стор. 57-68. 
 

Тема 1.3. Теплопровідність при нестаціонарному тепловому режимі 

Фізичні основи процесу нестаціонарної теплопровідності. Нестаціонарна теплопровідність 

пластини без внутрішніх джерел тепла. Диференційне рівняння, яке описує температурне поле 

при нестаціонарній теплопровідності пластини без внутрішніх джерел тепла. Аналіз рішення 

диференційного рівняння, яке описує температурне поле при нестаціонарній теплопровідності 

пластини без внутрішніх джерел тепла. Нестаціонарна теплопровідність циліндру без 

внутрішніх джерел тепла. Диференційне рівняння, яке описує температурне поле при 

нестаціонарній теплопровідності циліндру без внутрішніх джерел тепла. Аналіз рішення 

диференційного рівняння, яке описує температурне поле при нестаціонарній теплопровідності 

циліндру без внутрішніх джерел тепла. 

(2),  стор. 107-125, 128, 127-130 

 

2. КОНВЕКТИВНИЙ ТЕПЛООБМІН 
 

Тема 2.1. Фізичні основи процессу теплопередачі 

Фізичні основи процессу теплопередачі. Конвективний теплообмін. Закон Ньютона-

Ріхмана і коефіцієнт тепловіддачі. Поняття про пограничний шар. Ламінарна та турбулентна 

течія.   Механізм переносу теплоти від газу до стінки при ламінарній та турбулентній течії. 

Вплив різноманітних факторів на величину коефіцієнта тепловіддачі. Математичний опис  

процесів конвективного теплообміну. Диференційне рівняння енергії. Диференційне рівняння 

руху. Умови однозначності при описанні процесів конвективного теплообміну. Рівняння руху 

та енергії для турбулентного режиму руху рідини. Способи отримання розрахункових формул 

для визначення коефіцієнта тепловіддачі. 

(2),  стор. 41-45. (3), стор. 47-50, 51-56, 57-60. (4), стор. 67-69, 77-79. 
 

Тема 2.2. Основи теорії подібності фізичних явищ 

Основні поняття та визначення теорії подібності. Фізична основа теорії подібності. 

Інваріант подібності. Однойменні величини. Константи подібності. Теореми подібності. 

Аналогічні явища. Властивість констант подібності. Перша теорема подібності. Друга теорема 

подібності. Третя теорема подібності. Фізичний зміст чисел подібності. Число Нусельта. Число 

Пекле. Число Грасгофа. Число Ейлера. Число Прандтля. Число Стентона. Використання теорії 

подібності до явища тепловіддачі. Рівняння подібності.  

(1),  стор. 147-150, 97-99. (2),  стор. 141-145. (3), стор. 87-90. (4), стор. 100-110. 
 

Тема 2.3. Основи теорії пограничного шару 

Вступ в теорію пограничного шару. Диференційне рівняння динамічного пограничного 

шару. Методи теорії пограничного шару. Диференційні рівняння пограничного шару. Рішення 

диференційного рівняння динамічного пограничного шару. Оцінка порядку членів, що входять 

до рівняння.   
 

Тема 2.4.  Тепловіддача при зовнішньому обтіканні тіл 

Тепловіддача при течії на пластині. Вплив “зовнішньої” турбулентності, неізотермічності, 

поздовжнього градієнту тиску на пластині на перехід ламінарної течії у турбулентну. Перехід 

ламінарної течії у турбулентну на пластині. Тепловіддача пластини при ламінарній течії потоку. 

Тепловіддача пластини при турбулентній течії потоку. Визначення середнього коефіцієнту 

тепловіддачі при турбулентній течії теплоносія на пластині. Тепловіддача при зовнішньому 

обтіканні тіл різноманітної форми. Тепловіддача при поперечному обтіканні циліндру. Вплив 

на тепловіддачу кута атаки. Тепловіддача при зовнішньому обтіканні пучків гладких труб.  
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(1),  стор. 227-230, 234-240. (2),  стор. 144-150, 211-215, 311-315. (3), стор. 97-108. (4), 

стор. 237-248. 
 

Тема 2.5. Тепловіддача при примусовій течії рідини в трубах і каналах 

Особливості течії та теплообміну в трубах. Особливості течії рідини з постійними 

фізичними властивостями. Особливості теплообміну. Особливості ламінарної неізотермічної 

течії. Теплообмін при різних режимах течії рідини в трубах. В’язкістно- гравітаційний режим 

течії рідини в трубах.  Тепловіддача при ламінарному режимі течії рідини в трубах. Рівняння 

подібності для визначення середнього коефіцієнту тепловіддачі. Тепловіддача при 

турбулентному режимі течії рідини в трубах. Тепловіддача при перехідному режимі течії рідини 

в трубах. Тепловіддача при течії рідини в трубах некруглого поперечного перерізу. 

(1),  стор. 255-260, 265-266, 267-270. (2),  стор. 320-325. (4), стор. 287-290 
 

Тема 2.6. Тепловіддача при  вільній конвекції 

Тепловіддача при вільній конвекції в необмеженому просторі. Фізичні основи 

тепловіддачі при вільній конвекції. Тепловіддача вертикальної поверхні. Тепловіддача при 

вільній конвекції біля горизонтальної труби. Тепловіддача при вільній конвекції біля 

горизонтальної плоскої поверхні. Тепловіддача при вільній конвекції в обмеженому просторі. 

Приблизний метод розрахунку тепловіддачі при вільній конвекції в необмеженому просторі. 

Рівняння подібності для визначення середнього коефіцієнту тепловіддачі. Тепловіддача при 

вільній конвекції в горизонтальних щілинах. Тепловіддача при вільній конвекції в 

вертикальних щілинах. Еквівалентний коефіцієнт теплопровідності. Тепловіддача при вільній 

конвекції у відкритих вертикальних каналах (щілинах). 

   (1),  стор. 306-310, 311-334 
 

3.ТЕПЛООБМІН ПРИ ФАЗОВИХ ПЕРЕХОДАХ 
 

 Тема 3.1. Теплообмін при кипінні 

1. Інтенсивність теплообміну при кипінні у великому об’ємі. Класифікація видів кипіння. 

Способи підводу тепла до поверхні (г.у. 1-го та 2-го роду). Крива кипіння, механізми, що 

використовуються для опису теплообміну при кипінні. 1-а та 2-га кризи кипіння. 

[1], с. 301-303, 306-308, [2], с. 111-116, [4], с. 236-237 

2. Коефіцієнт тепловіддачі при кипінні у великому об’ємі. Безрозмірні експериментальні 

формули Толубінського, Лабунцова та Кутателадзе. Емпіричні формули для води. 

 [1], с. 308-311, [2], с. 328-333, [4], с. 247-248.  

 3. Кризи кипіння. Параметри, що впливають на процес кипіння та їх вплив на 

інтенсивність теплообміну. Гідродинамічна теорія кризи Кутателадзе. Механізм теплообміну 

при плівковому кипінні рідини. Вплив швидкості потоку рідини на коефіцієнт тепловіддачі при 

кипінні. 

  [2], с. 131-132, [3], с. 337-340, [4], с. 248-259. 

 4. Двофазний потік. Істинні та витратні характеристики двофазного потоку. Режими течії, 

зміна параметрів двофазного потоку по довжині парогенеруючої труби.   [1], с. 311-316, [3], 

с. 354-361, [4], с. 259-271 
 

Тема 3.2. Теплообмін при конденсації 

1. Теплообмін при плівковій конденсації нерухомої пари на вертикальній поверхні. 

Постанова задачі Нусельтом, аналітичне визначення коефіцієнта тепловіддачі при ламінарній 

течії. Локальний та середній коефіцієнти тепловіддачі. Конденсація на похилій поверхні та на 

горизонтальній трубі. 

[1], с. 270-279, с. [2], с. 139-142, [4], с. 217-219.  [9] с. 43-46, 51-52, 60-61 

2. Вплив на коефіцієнт тепловіддачі зміни теплофізичних властивостей речовин, перегріву 

та вологості пари, влив стану поверхні. Вплив хвильового та турбулентного режиму течії плівки 

конденсату. Вплив швидкості пари. Теплообмін при конденсації всередині труб. Інтенсифікація 

теплообміну при конденсації. 

 [1], с. 279-285, [2], с. 143-158, [4], с. 219-227. [9] с. 52-59, 63-66, 106-124. 
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4. ВИПРОМІНЮВАННЯ 
 

Тема 4.1. Теплообмін випромінюванням 

1. Основні поняття та визначення теплообміну випромінюванням. Закони теплового 

випромінювання. Закон Планка, закон Стефана-Больцмана, закон Кирхгофа, закон Ламберта. 

          [1], с. 361-376, [2], с. 160-169, [3], 310-319. 

2. Теплообмін випромінюванням між тілами.Теплообмін випромінюванням між двома 

тілами, розділеними прозорим середовищем. Променевий теплообмін між двома паралельними 

поверхнями. Теплообмін за наявності екранів. Теплообмін випромінюванням між тілом та його 

оболонкою.  

  [1], с. 378-395, [2], с. 173-192, [4], с. 327-332. 
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Дисципліна “ Теплогідравлічні процеси в  

енергетичних установках” 

 
1.  Фізика процесів генерації парової фази. 

1.1 Закономірність зародження, зростання, відриву та руху парових бульбашок. 

1.2 Механізм процесу теплообміну при пузирковому кипінні. Крива кипіння.  

1.3 Теплообмін при плівковому кипінні. 

Література: [4] гл.11, стр. 313-353; [6] гл. 6, стр.234-259; 

2.  Теплогідравлічіні режими двофазних потоків. 

2.1 Структурні зміни пароводяного потоку в парогенеруючих елементах. Режими руху.  

2.2 Фізичні особливості процесів гідродинаміки та теплообміну у парогенеруючих 

каналах. 

Література: [4] гл.13, стр. 380-392; [6] гл. 6, стр.259-280; 

3.  Рух двофазного потоку у парогенеруючих каналах. 

3.1 Основи розрахунку гідравлічного опору каналів ядерних реакторів в умовах руху через 

них однофазних потоків.  

3.2 Основи розрахунку гідравлічного опору каналів ядерних реакторів в умовах руху через 

них двофазних потоків. 
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Література: [2] гл.1, стр. 17-31; [4] гл. 8, стр.234-264; 

4.  Рух двофазного потоку у циліндричних та кільцевих каналах. 

4.1 Гідравлічний опір тертя при русі однофазних потоків теплоносія.  

4.2 Гідравлічний опір тертя при русі двофазних потоків теплоносія. 

Література: [2] гл.2, стр. 32-47; [4] гл. 14, стр. 421-441; 

5.  Невимушена циркуляція теплоносія в циркуляційних контурах енергетичних 

установок. 

5.1 Визначення рушійного та корисного напорів циркуляції.  

5.2 Графоаналітичний метод розрахунку циркуляції в простих та складних циркуляційних 

контурах.  

5.3 Оцінка надійності невимушеної циркуляції.  

Література: [3] гл.3, стр. 35-49.  

6. Вимушена циркуляція теплоносія в циркуляційних контурах енергетичних 

установок. 

6.1 Гідродинамічні характеристики поверхонь, що обігріваються.  

6.2 Теплогідравлічна розвірка паралельних каналів. 

6.3 Методи запобігання пульсацій теплоносія в циркуляційних контурах енергетичних 

установок. 

Література: [3] гл.4, стр. 53-66; [5] гл. 17, стр.271-306. 

7.  Процеси теплопереносу у випарювальних елементах енергетичних установок. 

7.1 Теплообмін на занурених парогенеруючих поверхнях тепловіддачі.  

7.2 Теплообмін у парогенеруючих каналах в умовах вимушеного руху теплоносія. 

Література: [2] гл.5, стр. 69-76; [4] гл. 11, стр. 313-350, гл. 13 стр. 380-414. 

8.Визначення гранично допустимих теплових навантажень поверхонь тепловіддачі у 

високофорсованих теплообмінних апаратах. 

8.1 Механізм кризи тепловіддачі при кипінні теплоносія на занурених поверхнях 

тепловіддачі.  

8.2 Критична щільність теплового потоку при кипінні теплоносія на занурених поверхнях 

тепловіддачі.  

8.3 Критична щільність теплового потоку при кипінні теплоносія у парогенеруючих 

каналах в умовах вимушеного руху теплоносія.  

Література: [3] гл.10, стр. 240-252; [6] гл. 6, стр. 281-303. 
 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Тепловыделение в ядерном реакторе. Под ред. Н.Н. Пономарева-Степного, - М.: 

Энегоатомиздат,1985, - 160с. 

2. Кириллов П.Л., Юрьев Ю.С., Бобков В.П. Справочник по теплогидравлическим 

расчетам (ядерные реакторы, теплообменники, парогенераторы), - М.: Энергоатомиздат, 1984, 

- 294с. 

3. Кутепов А.М., Стерман Л.С., Стюшин Н.Г. Гидродинамика и теплообмен при 

парообразовании, - М.: Высшая школа, 1977, - 352с. 

4. Петухов Б.С., Генин Л.Г., Ковалев С.А. Теплообмен в ядерных энергетических 

установках, - М.: Энергоатомиздат, 1986, - 470с. 

 

 
 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 
 

5. Делайе Дж., Гио М., Ритмюллер М. Теплообмен и гидродинамика в атомной и тепловой 

энергетике. /Пер. С англ. Под ред. П.Л. Кириллова / - М.: Энегоатомиздат, 1984, - 422с. 
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6. Галин Н.М., Кириллов П.Л. Тепломассообмен (в ядерной энергетике), - М.: 

Энергоатомиздат, 1987, - 375с. 

7. Саркисов А.А., Пучков В.Н. Физические основы эксплуатации ядерных 

паропроизводящих установок, - М.: Энергоатомиздат, 1989, - 504с. 

8. Методичні вказівки до самостіної роботи з курсу «Гідродинаміка та теплообмін в 

ядерних енергетичних установках» ч.1, 2, - Київ, КПІ, 1992, - 75с., 90с. 

 

Дисципліна “ Топочні процеси” 

 
1. Основи теорії горіння 

 

Тема 1.1. Паливо 

Класифікація палива. Теплотехнічні характеристики палива. Походження органічного 

палива, технічні характеристики палива. Хімічний склад, теплотехнічні характеристики 

(баласт, мінеральні домішки, зола, вологість, вихід летючих, теплота згоряння) органічного 

палива. Теплота згорання палива. Маркування палива. 

  (1),  стор. 7-13,  (2),  стор. 7-11, 12-17, (3), стор. 7-20 
 

Тема 1.2 Хімічна рівновага реакцій горіння 

Горіння. Класифікація реакцій окислення. Хімічна рівновага та закон діючих мас. 

Залежність хімічних реакцій від температури. Класифікація реакцій окислення. Протікання та 

рухливість хімічних реакцій. Принцип Ле-Шательє. Дисоціація водяної пари та вуглекислоти. 

Вплив дисоціації на температуру горіння. 

(2),  стор. 47-55, (1),  стор. 88-91, , 87-88, (3),  стор. 67-70 
 

Тема 1.3 Матеріальний та тепловий баланси горіння 

Витрата повітря. Продукти горіння палива. Ентальпія продуктів згорання. Основне 

рівняння горіння.. Рівняння неповного горіння. Коефіцієнт надлишку повітря. Тепловий баланс 

та теплові втрати ПК. 

(1),  стор. 13-19, (2),  стор. 26-31, 40-45, (3),  стор. 48-51, (2), стор. 31-39 
 

2. Спалювання різних типів палива. Пристрої для спалювання палива. 

 

Тема 2.1 Кінетика хімічних реакцій горіння 

Швидкість хімічних реакцій. Залежність швидкості хімічних реакцій від температури. 

Вплив тиску на швидкість хімічних реакцій. Залежність швидкості реакції від складу суміші 

при постійних значеннях тиску та температури. Зміна швидкості реакції з часом. Горіння 

оксиду вуглецю. Ланцюгові реакції. Ланцюгове займання полум’я. Горіння водню 

(1),  стор. 96-120, (2),  стор. 56-83 
 

Тема 2.2 Основи теорії турбулентних струменів 

Вільна турбулентна струя. Розширення турбулентної струї. Зміна швидкості вздовж осі 

струї. Неізотермічна турбулентна струя. Плоскі паралельні струї. Розповсюдження системи 

струй у обмежений  об’єм. 

  (2),  стор. 98-104, 112-114, 119 -121 

 

Тема 2.3 Спалювання газоподібного палива 

Розповсюдження полум’я у газових сумішах. Швидкість розповсюдження полум’я. Межі 

розповсюдження полум’я. Кінетичне ламінарне та турбулентне горіння. Дифузійне ламінарне та 

турбулентне горіння. Межі розповсюдження полум’я. Горіння суміші газів при недостатній 

кількості повітря. Дифузійне ламінарне та турбулентне горіння. Інтенсифікація спалювання 

газоподібних палив. Класифікація пальників для спалювання газу. Пальники з попереднім 

сумішоутворенням. Інжекційні пальники. Пальники з частковим сумішоутворенням. Схеми 

пальників для спалювання газів 
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  (1),  стор. 123-172, (2),  стор. 122-140, 137-140, 147-176,  (3), стор. 84-88, 92-94 

 

Тема 2.4  Спалювання рідкого палива 

Основні властивості та стадії горіння вуглеводних палив. Горіння краплі рідкого палива. 

Спалювання рідкого палива у факелі. Розпилювання рідких палив. Факельне спалювання 

рідкого палива у прямоточному потоці. Факельне спалювання рідкого палива у вихровому 

потоці. Корозія поверхонь нагріву. Умови інтенсивного спалювання рідкого палива. 

Класифікація пристроїв для спалювання рідкого палива. Пристрої для спалювання рідкого 

палива. Розпилювання рідких палив. Мазутні форсунки. Пальникові пристрої для спалювання 

газів та мазуту. Пальникові пристрої для спалювання газів та мазуту. 

(4),  стор. 155-168, (2),  стор. 176-187, 190-206, 214-219 

      

Тема 2.5 Спалювання твердого палива 

Леткі речовини та кокс твердого палива. Кінетичне рівняння гетерогенного горіння. 

Горіння твердого палива. Горіння твердого палива у шарі. Схеми організації горіння твердого 

палива у шарі. Топка з киплячим шаром. Горіння твердого палива у факелі. Інтенсифікація 

процесу спалювання твердого палива. Шлакоутворення. Методи запобігання шлакоутворенню. 

Класифікація камерних топок. Виготовлення пилу твердого палива. Пальники для спалювання 

пилу твердого палива. Промислове отримання пилу твердого палива даного ступеню помолу. 

Вихрові пальники. Прямоточні пальники. Пальники для спалювання рідкого та твердого палив. 

(3), стор. 111-118, (2),  стор. 443-452, (4), стор. 38-40, 108-186 
 

Основна література  
 

1. В.В.Померанцев Основы практической теории горения/ В.В.Померанцев - Л.: Энергия, 

1973 – 263с.  

2. Д.М. Хзмалян Теория горения и топочные устройства/ Д.М. Хзмалян, Я.А. Каган -  М.: 

Энергия, 1976 – 487с.  

3. В.М. Горбов Енергетичні палива/ В.М. Горбов - К., Вища школа, 2003 – 305с. 

4. Частухин В.И., Частухин В.В. Топливо и теория горения/ В.И.Частухин, В.В.Частухин - 

К.: Вищ.шк., 1989 – 233с.  

Додаткова література 
 

5. Кнорре Г.Ф. Что такое горение?/ Кнорре Г.Ф. - М.: Энергия, 1959 – 124с.  

6. Виленский Т.В., Хзмалян Д.М.  Динамика горения пылевидного топлива/ 

Т.В.Виленский, Д.М.   Хзмалян - М.: Энергия, 1977 – 248с.  

7. Глушенко И.М. Теоретические основы технологии горючих ископаемых/ Глушенко 

И.М.  - М.: Металлургия, 1990 – 296с.  

8. Тепловой расчет котлов (Нормативный метод). – СПб.: НПО ЦКТИ,  1998 – 250с. 

9. Физико-химические и эксплуатационные свойства реактивных топлив: Справочник/ 

Дубовкин Н.Ф. и др. - М.: Химия, 1985 – 240с.  
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ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНOГО БІЛЕТА 
 

Форма № Н-5.05 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут» 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

Освітній ступінь  магістр 

Спеціальність 142  Енергетичне машинобудування 

Спеціаліалізація Тепло – і  парогенеруючі установки 
                    (назва)   

Навчальна дисципліна        Додаткове  фахове випробування  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №   
1. Надайте відповіді на наступні питання 

  Сформулюйте математичний опис процесу теплопровідності. 

 Розкрийте поняття градієнту температури, який напрям має його вектор? 

Поясніть, від яких факторів залежить коефіцієнт теплопровідності? 

Вкажіть, яке число подібності характеризує співвідношення теплоти, що переноситься  

конвекцією до теплоти, яка переноситься теплопровідністю? 

2. Виконайте рішення практичного завдання. 
Ізоляція печі складається з шарів вогнетривкої цегли товщиною 1 = 250 мм і червоної 

цегли товщиною 2 = 250 мм з коефіцієнтами теплопровідності відповідно  

1 = 0,83 Вт/(мК) та 2 = 0,7 Вт/(мК) . Коефіцієнт тепловіддачі від газів до стінки  

1 = 93 Вт/(м
2К) і від стінки до оточуючого повітря 2 = 12 Вт/(м

2К) . Визначити  

величину коефіцієнта теплопередачі, та температуру між шарами цегли. Відомо, що  

температура у приміщені складає 30 С, а густина теплового потоку дорівнює 550 Вт/м
2
. 

3. Виконайте рішення практичного завдання. 

Визначте, якою буде об'ємна витрата пари в м
3
/год, що рухається зі середньою швидкістю  

15м/с у циліндричному трубопроводі з внутрішнім діаметром d= 0,2 м ? 

4. Надайте відповіді на наступні питання. 

Вкажіть, з яких компонентів складається баласт  твердого  палива?  

Розкрийте механізм процесу активації молекул органічного палива. 

Поясніть, як визначається швидкість хімічної гетерогенної реакції? Вкажіть, які етапи  

мають ланцюгові реакції? 

Дайте визначення поняття нормальної швидкості розповсюдження полум’я, від яких  

параметрів вона залежить? 

Затверджено на засіданні кафедри  атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

Протокол № 10 від « 17 » лютого 20 16 року 

 

Голова підкомісії   В.О.Туз   
 (підпис)  (прізвище та ініціали)  
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РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ 

ВСТУПНИКІВ 
 

Рейтинг (чисельний еквівалент оцінки з додаткового вступного випробування Ф) 

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. З дисциплін 

“Теплогідравлічні процеси в енергетичних установках” та “Топочні процеси” білет включає по 

одному питанню, а з дисципліни “Тепломасообмін” – два.  Загалом білет містить чотири 

питання. 

Оцінювання кожного завдання виконується за рейтинговою системою згідно  таблиці 1. 

Таблиця 1 – Розрахунок  оцінки виконання окремих завдань додаткового вступного 

випробування 

Характер виконання завдання  Кількість 

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; 
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 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 RD у традиційні оцінки слід користуватися 

таблицею 2. 

Таблиця 2 – Відповідність сумарного рейтингу Ф традиційним оцінкам 
 

Значення Ф Чисельний 

еквівалент 

Оцінка ECTS Оцінка традиційна 

95 - 100 5 A 

зараховано 

85 - 94 4,5 B 

75 - 84 4 C 

65 - 74 3,5 D 

60 - 64 3 Е 

59 і менше 0 Fх 

не зараховано, вступник 

не допускається до 

конкурсного відбору 
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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ - 143 Атомна енергетика 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ – Атомні електричні станції  

 
 

Загальні відомості 
 

Додаткове вступне випробування  проводиться тільки для вступників, напрям підготовки 

(спеціальність, бакалаврат) яких не відповідає обраній для вступу на 5-й курс спеціалізації. 

Метою додаткового вступного випробування є виявлення достатнього рівня  вступника в 

області напряму підготовки (спеціальності) обраної  для вступу спеціалізації. 

Додаткове вступне випробування  проводиться у вигляді комплексного  іспиту з   

наступних дисциплін  «Тепломасообмін», «Теплогідравлічні процеси в енергетичних 

установках», «Теорія ядерних реакторів». 

Додаткове вступне випробування (для вступників за іншою спеціальністю)  

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. 

  

  

  

Дисципліна “Тепломасообмін” 
 

1.ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ 
 

Тема 1.1. Теплопровідність та теплопередача при стаціонарному тепловому  

режимі 

Поняття теплопровідності. Температурне поле. Температурний градієнт. Вектор щільності 

теплового потоку. Закон Фур’є і коефіцієнт теплопровідності. Диференційні рівняння 

теплопровідності і його окремі випадки. Математичний опис  процесу теплопровідності. Закон 

Ньютона-Ріхмана. Коефіцієнт тепловіддачі. Конкретні задачі теплопровідності. 

Теплопровідність плоскої стінки. Контактний термічний опір. Методи зниження контактного 

опору. Теплопровідність багатошарової плоскої стінки. Теплопровідність одношарової 

циліндричної стінки при граничних умовах І роду. Теплопровідність багатошарової 

циліндричної стінки при граничних умовах І роду. Теплопередача через  плоску стінку. 

Коефіцієнт теплопередачі. Рівняння теплопередачі. Теплопередача через багатошарову плоску 

стінку. Теплопередача через одношарову циліндричну стінку. Лінійний коефіцієнт 

теплопередачі. Лінійний термічний опір теплопередачі. Теплопередача через багатошарову 

циліндричну стінку. Теплопровідність сферичної стінки  при граничних умовах І роду. 

Теплопровідність пластини при стаціонарному тепловому режимі та наявності внутрішніх 

джерел теплоти. Температурне поле пластини при стаціонарному тепловому режимі та 

наявності внутрішніх джерел теплоти. Теплопровідність циліндра при стаціонарному 

тепловому режимі та наявності внутрішніх джерел теплоти. Температурне поле циліндра при 

стаціонарному тепловому режимі та наявності внутрішніх джерел теплоти. 

(1),  стор. 44-50, 15-20, 12-13, 27-30, 37-44, 40-43. (2),  стор. 20-25, 31-35. (3), стор. 7-8, 17-

23, 31-35, 30-38. (4), стор. 27-28, 23-28, 29-32. (6), стор. 27-32. 
 

Тема 1.2. Конструктивні способи зміни інтенсивності теплопередачі 

Способи зміни інтенсивності теплопередачі. Конструктивні способи зміни інтенсивності 

теплопередачі. Плоска стінка. Критичний діаметр циліндричної стінки. Вибір матеріалу 

ізоляції. Шляхи інтенсифікації теплопередачі. Термічний опір теплопередачі. Можливості 

зниження термічного опору теплопередачі. Конструктивні способи зміни інтенсивності 
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теплопередачі. Інтенсифікація теплообміну за рахунок оребрення. Типи оребрення. 

Диференційне рівняння теплопровідності прямого ребра довільного профілю. Пряме ребро 

прямокутного профілю. Теплопровідність прямого ребра прямокутного профілю. Коефіцієнт 

ефективності ребра. Ребриста плоска стінка. Теплопередача через ребристу плоску стінку. 

Умови вигідності оребрення.  Теплопровідність кільцевого або шайбового ребра постійної 

товщини. Метод приблизного розрахунку коефіцієнта ефективності ребра круглого профілю.    

(1),  стор. 50-65, 67-70, 70-75, 70-80, 77-81, 77-89, 89-93. (3), стор. 36-39. (4), стор. 57-68. 
 

Тема 1.3. Теплопровідність при нестаціонарному тепловому режимі 

Фізичні основи процесу нестаціонарної теплопровідності. Нестаціонарна теплопровідність 

пластини без внутрішніх джерел тепла. Диференційне рівняння, яке описує температурне поле 

при нестаціонарній теплопровідності пластини без внутрішніх джерел тепла. Аналіз рішення 

диференційного рівняння, яке описує температурне поле при нестаціонарній теплопровідності 

пластини без внутрішніх джерел тепла. Нестаціонарна теплопровідність циліндру без 

внутрішніх джерел тепла. Диференційне рівняння, яке описує температурне поле при 

нестаціонарній теплопровідності циліндру без внутрішніх джерел тепла. Аналіз рішення 

диференційного рівняння, яке описує температурне поле при нестаціонарній теплопровідності 

циліндру без внутрішніх джерел тепла. 

(2),  стор. 107-125, 128, 127-130 

 

2. КОНВЕКТИВНИЙ ТЕПЛООБМІН 
 

Тема 2.1. Фізичні основи процессу теплопередачі 

Фізичні основи процессу теплопередачі. Конвективний теплообмін. Закон Ньютона-

Ріхмана і коефіцієнт тепловіддачі. Поняття про пограничний шар. Ламінарна та турбулентна 

течія.   Механізм переносу теплоти від газу до стінки при ламінарній та турбулентній течії. 

Вплив різноманітних факторів на величину коефіцієнта тепловіддачі. Математичний опис  

процесів конвективного теплообміну. Диференційне рівняння енергії. Диференційне рівняння 

руху. Умови однозначності при описанні процесів конвективного теплообміну. Рівняння руху 

та енергії для турбулентного режиму руху рідини. Способи отримання розрахункових формул 

для визначення коефіцієнта тепловіддачі. 

(2),  стор. 41-45. (3), стор. 47-50, 51-56, 57-60. (4), стор. 67-69, 77-79. 
 

Тема 2.2. Основи теорії подібності фізичних явищ 

Основні поняття та визначення теорії подібності. Фізична основа теорії подібності. 

Інваріант подібності. Однойменні величини. Константи подібності. Теореми подібності. 

Аналогічні явища. Властивість констант подібності. Перша теорема подібності. Друга теорема 

подібності. Третя теорема подібності. Фізичний зміст чисел подібності. Число Нусельта. Число 

Пекле. Число Грасгофа. Число Ейлера. Число Прандтля. Число Стентона. Використання теорії 

подібності до явища тепловіддачі. Рівняння подібності.  

(1),  стор. 147-150, 97-99. (2),  стор. 141-145. (3), стор. 87-90. (4), стор. 100-110. 
 

Тема 2.3. Основи теорії пограничного шару 

Вступ в теорію пограничного шару. Диференційне рівняння динамічного пограничного 

шару. Методи теорії пограничного шару. Диференційні рівняння пограничного шару. Рішення 

диференційного рівняння динамічного пограничного шару. Оцінка порядку членів, що входять 

до рівняння.   
 

Тема 2.4.  Тепловіддача при зовнішньому обтіканні тіл 

Тепловіддача при течії на пластині. Вплив “зовнішньої” турбулентності, неізотермічності, 

поздовжнього градієнту тиску на пластині на перехід ламінарної течії у турбулентну. Перехід 

ламінарної течії у турбулентну на пластині. Тепловіддача пластини при ламінарній течії потоку. 

Тепловіддача пластини при турбулентній течії потоку. Визначення середнього коефіцієнту 

тепловіддачі при турбулентній течії теплоносія на пластині. Тепловіддача при зовнішньому 
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обтіканні тіл різноманітної форми. Тепловіддача при поперечному обтіканні циліндру. Вплив 

на тепловіддачу кута атаки. Тепловіддача при зовнішньому обтіканні пучків гладких труб.  

(1),  стор. 227-230, 234-240. (2),  стор. 144-150, 211-215, 311-315. (3), стор. 97-108. (4), 

стор. 237-248. 
 

Тема 2.5. Тепловіддача при примусовій течії рідини в трубах і каналах 

Особливості течії та теплообміну в трубах. Особливості течії рідини з постійними 

фізичними властивостями. Особливості теплообміну. Особливості ламінарної неізотермічної 

течії. Теплообмін при різних режимах течії рідини в трубах. В’язкістно- гравітаційний режим 

течії рідини в трубах.  Тепловіддача при ламінарному режимі течії рідини в трубах. Рівняння 

подібності для визначення середнього коефіцієнту тепловіддачі. Тепловіддача при 

турбулентному режимі течії рідини в трубах. Тепловіддача при перехідному режимі течії рідини 

в трубах. Тепловіддача при течії рідини в трубах некруглого поперечного перерізу. 

(1),  стор. 255-260, 265-266, 267-270. (2),  стор. 320-325. (4), стор. 287-290 
 

Тема 2.6. Тепловіддача при  вільній конвекції 

Тепловіддача при вільній конвекції в необмеженому просторі. Фізичні основи 

тепловіддачі при вільній конвекції. Тепловіддача вертикальної поверхні. Тепловіддача при 

вільній конвекції біля горизонтальної труби. Тепловіддача при вільній конвекції біля 

горизонтальної плоскої поверхні. Тепловіддача при вільній конвекції в обмеженому просторі. 

Приблизний метод розрахунку тепловіддачі при вільній конвекції в необмеженому просторі. 

Рівняння подібності для визначення середнього коефіцієнту тепловіддачі. Тепловіддача при 

вільній конвекції в горизонтальних щілинах. Тепловіддача при вільній конвекції в 

вертикальних щілинах. Еквівалентний коефіцієнт теплопровідності. Тепловіддача при вільній 

конвекції у відкритих вертикальних каналах (щілинах). 

   (1),  стор. 306-310, 311-334 
 

3.ТЕПЛООБМІН ПРИ ФАЗОВИХ ПЕРЕХОДАХ 
 

 Тема 3.1. Теплообмін при кипінні 

1. Інтенсивність теплообміну при кипінні у великому об’ємі. Класифікація видів кипіння. 

Способи підводу тепла до поверхні (г.у. 1-го та 2-го роду). Крива кипіння, механізми, що 

використовуються для опису теплообміну при кипінні. 1-а та 2-га кризи кипіння. 

[1], с. 301-303, 306-308, [2], с. 111-116, [4], с. 236-237 

2. Коефіцієнт тепловіддачі при кипінні у великому об’ємі. Безрозмірні експериментальні 

формули Толубінського, Лабунцова та Кутателадзе. Емпіричні формули для води. 

 [1], с. 308-311, [2], с. 328-333, [4], с. 247-248.  

 3. Кризи кипіння. Параметри, що впливають на процес кипіння та їх вплив на 

інтенсивність теплообміну. Гідродинамічна теорія кризи Кутателадзе. Механізм теплообміну 

при плівковому кипінні рідини. Вплив швидкості потоку рідини на коефіцієнт тепловіддачі при 

кипінні. 

  [2], с. 131-132, [3], с. 337-340, [4], с. 248-259. 

 4. Двофазний потік. Істинні та витратні характеристики двофазного потоку. Режими течії, 

зміна параметрів двофазного потоку по довжині парогенеруючої труби.   [1], с. 311-316, [3], 

с. 354-361, [4], с. 259-271 
 

Тема 3.2. Теплообмін при конденсації 

1. Теплообмін при плівковій конденсації нерухомої пари на вертикальній поверхні. 

Постанова задачі Нусельтом, аналітичне визначення коефіцієнта тепловіддачі при ламінарній 

течії. Локальний та середній коефіцієнти тепловіддачі. Конденсація на похилій поверхні та на 

горизонтальній трубі. 

[1], с. 270-279, с. [2], с. 139-142, [4], с. 217-219.  [9] с. 43-46, 51-52, 60-61 

2. Вплив на коефіцієнт тепловіддачі зміни теплофізичних властивостей речовин, перегріву 

та вологості пари, влив стану поверхні. Вплив хвильового та турбулентного режиму течії плівки 
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конденсату. Вплив швидкості пари. Теплообмін при конденсації всередині труб. Інтенсифікація 

теплообміну при конденсації. 

 [1], с. 279-285, [2], с. 143-158, [4], с. 219-227. [9] с. 52-59, 63-66, 106-124. 

 

4. ВИПРОМІНЮВАННЯ 
 

Тема 4.1. Теплообмін випромінюванням 

1. Основні поняття та визначення теплообміну випромінюванням. Закони теплового 

випромінювання. Закон Планка, закон Стефана-Больцмана, закон Кирхгофа, закон Ламберта. 

          [1], с. 361-376, [2], с. 160-169, [3], 310-319. 

2. Теплообмін випромінюванням між тілами.Теплообмін випромінюванням між двома 

тілами, розділеними прозорим середовищем. Променевий теплообмін між двома паралельними 

поверхнями. Теплообмін за наявності екранів. Теплообмін випромінюванням між тілом та його 

оболонкою.  

  [1], с. 378-395, [2], с. 173-192, [4], с. 327-332. 
 

Основна література : 
 

1.Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел Л.С. Теплопередача . М:, Энергия. 1975 г. 

2.Михеев М.А., Михеева И.Н. Основы теплопередачи. М.: «Энергия», 1977 г. 

3.ПетуховБ.С., Генин Л.Г., Ковалев С.А. Теплообмен в ядерных энергетических 

установках. М: Энергоатомиздат, 1986 г. 

4.Галин Н.М., Кириллов П.Л. Тепло-массообмен (в ядерной энергетике). М: 

Энергоатомиздат, 1987 г. 

5.Краснощеков Е.А., Сукомел А.С. Задачник по теплопередаче. М: «Энергия», 1975. 
 

Додаткова література: 
 

6.Кириллов П.Л., Юрьев Ю.С., Бобков Б.П. Справочник по теплогидравлическим 

расчетам. М:, Энергоиздат, 1984. 

7.Богданов С.Н. и др. Теоретические основы хладотехники. Тепломассообмен. М.: 

Агропромиздат, 1986 г. 

8.Толубинский В.И. Теплообмен при кипении. 

9.Исаченко В.П. Теплообмен при конденсации. М., Энергия, 1977, 240 с. 

10.Петухов Б.С., Генин Л.Г., Ковалев С.А. Теплообмен в ядерных энергетических 

установках. М: Атомиздат, 1974 г. 

 
 

Дисципліна “ Теплогідравлічні процеси в  

енергетичних установках” 

 
1.  Фізика процесів генерації парової фази. 

1.1 Закономірність зародження, зростання, відриву та руху парових бульбашок. 

1.2 Механізм процесу теплообміну при пузирковому кипінні. Крива кипіння.  

1.3 Теплообмін при плівковому кипінні. 

Література: [4] гл.11, стр. 313-353; [6] гл. 6, стр.234-259; 

2.  Теплогідравлічіні режими двофазних потоків. 

2.1 Структурні зміни пароводяного потоку в парогенеруючих елементах. Режими руху.  

2.2 Фізичні особливості процесів гідродинаміки та теплообміну у парогенеруючих 

каналах. 

Література: [4] гл.13, стр. 380-392; [6] гл. 6, стр.259-280; 

3.  Рух двофазного потоку у парогенеруючих каналах. 
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3.1 Основи розрахунку гідравлічного опору каналів ядерних реакторів в умовах руху через 

них однофазних потоків.  

3.2 Основи розрахунку гідравлічного опору каналів ядерних реакторів в умовах руху через 

них двофазних потоків. 

Література: [2] гл.1, стр. 17-31; [4] гл. 8, стр.234-264; 

4.  Рух двофазного потоку у циліндричних та кільцевих каналах. 

4.1 Гідравлічний опір тертя при русі однофазних потоків теплоносія.  

4.2 Гідравлічний опір тертя при русі двофазних потоків теплоносія. 

Література: [2] гл.2, стр. 32-47; [4] гл. 14, стр. 421-441; 

5.  Невимушена циркуляція теплоносія в циркуляційних контурах енергетичних 

установок. 

5.1 Визначення рушійного та корисного напорів циркуляції.  

5.2 Графоаналітичний метод розрахунку циркуляції в простих та складних циркуляційних 

контурах.  

5.3 Оцінка надійності невимушеної циркуляції.  

Література: [3] гл.3, стр. 35-49.  

6. Вимушена циркуляція теплоносія в циркуляційних контурах енергетичних 

установок. 

6.1 Гідродинамічні характеристики поверхонь, що обігріваються.  

6.2 Теплогідравлічна розвірка паралельних каналів. 

6.3 Методи запобігання пульсацій теплоносія в циркуляційних контурах енергетичних 

установок. 

Література: [3] гл.4, стр. 53-66; [5] гл. 17, стр.271-306. 

7.  Процеси теплопереносу у випарювальних елементах енергетичних установок. 

7.1 Теплообмін на занурених парогенеруючих поверхнях тепловіддачі.  

7.2 Теплообмін у парогенеруючих каналах в умовах вимушеного руху теплоносія. 

Література: [2] гл.5, стр. 69-76; [4] гл. 11, стр. 313-350, гл. 13 стр. 380-414. 

8.Визначення гранично допустимих теплових навантажень поверхонь тепловіддачі у 

високофорсованих теплообмінних апаратах. 

8.1 Механізм кризи тепловіддачі при кипінні теплоносія на занурених поверхнях 

тепловіддачі.  

8.2 Критична щільність теплового потоку при кипінні теплоносія на занурених поверхнях 

тепловіддачі.  

8.3 Критична щільність теплового потоку при кипінні теплоносія у парогенеруючих 

каналах в умовах вимушеного руху теплоносія.  

Література: [3] гл.10, стр. 240-252; [6] гл. 6, стр. 281-303. 
 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Тепловыделение в ядерном реакторе. Под ред. Н.Н. Пономарева-Степного, - М.: 

Энегоатомиздат,1985, - 160с. 

2. Кириллов П.Л., Юрьев Ю.С., Бобков В.П. Справочник по теплогидравлическим 

расчетам (ядерные реакторы, теплообменники, парогенераторы), - М.: Энергоатомиздат, 1984, 

- 294с. 

3. Кутепов А.М., Стерман Л.С., Стюшин Н.Г. Гидродинамика и теплообмен при 

парообразовании, - М.: Высшая школа, 1977, - 352с. 

4. Петухов Б.С., Генин Л.Г., Ковалев С.А. Теплообмен в ядерных энергетических 

установках, - М.: Энергоатомиздат, 1986, - 470с. 
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ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 
 

5. Делайе Дж., Гио М., Ритмюллер М. Теплообмен и гидродинамика в атомной и тепловой 

энергетике. /Пер. С англ. Под ред. П.Л. Кириллова / - М.: Энегоатомиздат, 1984, - 422с. 

6. Галин Н.М., Кириллов П.Л. Тепломассообмен (в ядерной энергетике), - М.: 

Энергоатомиздат, 1987, - 375с. 

7. Саркисов А.А., Пучков В.Н. Физические основы эксплуатации ядерных 

паропроизводящих установок, - М.: Энергоатомиздат, 1989, - 504с. 

8. Методичні вказівки до самостіної роботи з курсу «Гідродинаміка та теплообмін в 

ядерних енергетичних установках» ч.1, 2, - Київ, КПІ, 1992, - 75с., 90с. 

 

Дисципліна «Теорія ядерних реакторів» 

 
1. Фізичні основи ядерних реакторів 

 

Тема 1.1. Будова ядра, його властивості та взаємодія з нейтронами.  

 

 Будова ядра. Енергія зв’язку ядра. Стійкість ядер. Ядерні моделі (краплинна та 

оболонкова). Формула Вайцзеккера. Рівні ядра. Основні нейтронні реакції. Ефективні перерізи. 

Поняття складового ядра. 

 

Тема 1.2. Особливості ланцюгової реакції ділення ядер. 

 

 Механізм поділу ядер. Ефективний коефіціент розмноження та реактивність. 

Критичність реактора. Фізичні процеси нейтронного циклу теплових ЯР. Формула 4-х 

множників та її складові. Баланс нейтронів в ядерному реакторі. 

 

Тема 1.3. Класифікація реакторів. 

 

 Особливості класифікації реакторів: за призначенням, за спектром нейтронів, за 

уповільнювачем, за теплоносієм, за конструкцією, за гомогенністю АЗ, за типом паливного 

циклу. Склад та характеристики активної зони реакторів ВВЕР та РБМК. 

2. Дифузія та уповільнення нейтронів 

 

Тема 2.1. Фізичні основи дифузії нейтронів. Рівняння переносу нейтронів. 

 

Дифузія нейтронів, основні поняття та визначення. Закон Фіка. Поняття усередненої 

довжини та транспортного перерізу. Одношвидкісне рівняння переносу нейтронів. Розв'язок 

рівняння дифузії для різних джерел нейтронів: точкове, плоске, лінійне. Фізичний зміст 

довжини дифузії. Метод функцій Гріна. Інтегральне рівняння Пайєрлса. 

 

 

Тема 2.2. Фізичні основи уповільнення нейтронів. 

 

Зміна енергії нейтронів при взаємодії з ядрами. Закон розсіяння нейтронів. 

Середньологарифмічний декремент енергії. Сповільнююча здатність та коефіцієнт 

уповільнення. Транспортний переріз. 

 

Тема 2.3. Уповільнення нейтронів в різних середовищах.  

 

Уповільнення нейтронів в непоглинаючому водневому середовищі. Уповільнення в 

середовищі з масовим числом А>1 . Уповільнення нейтронів в системі, що містить ядра 
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декількох сортів. Уповільнення нейтронів в середовищі при поглинанні. Імовірність 

запобігання резонансного захоплення нейтронів.  

 

Тема 2.4. Вікова теорія. 

 

Фізичні основи вікової теорії. Вікове рівняння при відсутності поглинань. Рішення вікового 

рівняння для плоского та точкового джерела нейтронів .Фактори, що впливають на зміну віку 

нейтронів. Межі застосування вікової теорії. Температура нейтронного газу.  

   

3. Критичні розміри реактора 

 

Тема 4.1. Рівняння критичності для гомогенного реактора. 

 

 Рівняння для матеріального параметра реактора в дифузійно-віковому наближенні. Умова 

критичності реактора. Розв'язок критичного рівняння для активної зони різних форм: 

сферичної, циліндричної, прямокутної. Коефіцієнт нерівномірності. 

 

Тема 4.2. Критичні розміри при наявності відбивача.  

 

Визначення критичних розмірів реактора з відбивачем .Гомогенний реактор з відбивачем 

в одногруповому наближенні. Реактор з відбивачем у вигляді нескінченної пластини. 

Сферичний реактор з відбивачем. Циліндричний реактор з відбивачем на боковій або торцевій 

поверхні. Гомогенний реактор з відбивачем в двохгруповому наближенні. Кінетичне рівняння 

реактора з відбивачем в двогруповому наближенні.  

 

4. Гетерогенні реактори 

 

 Гетерогенні реактори – класифікація решіток, переваги та недоліки. Ймовірність перших 

зіткнень. Поправки Данкова. Коефіцієнт розмноження на швидких нейтронах. Ймовірність 

уникнути резонансного захоплення. Коефіцієнт використання теплових нейтронів. Метод АБГ. 

Розрахунок θ в трьохзонній комірці. 

Реактори на швидких нейтронах 

  

Основна література : 

 

1. Широков С.В.  Фізика ядерних реакторів. Вища школа. 1998, с.288 

2. Широков С.В.  Ядерні енергетичні реактори. К. 1997. с.280 

3. Широков С.В. Нестаціонарні процеси в ядерних реакторах. К.:2002, с.286 

4. Дємєнтьєв Б.А.  Кінетика і регулювання ядерних реакторів. М.: Энергоиздат, 1986, с.272. 
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ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНOГО БІЛЕТА 
 

Форма № Н-5.05 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

Освітній ступінь  магістр 

Спеціальність 143 Атомна енергетика 

Спеціалізація  Атомні електричні  установки 
                    (назва)   

Навчальна дисципліна        Додаткове  фахове випробування  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №   
1. Надати відповіді на наступні питання 

 Сформулюйте математичний опис процесу теплопровідності. 

 Розкрийте поняття градієнту температури, який напрям має його вектор? 

Поясніть, від яких факторів залежить коефіцієнт теплопровідності? 

Вкажіть, яке число подібності характеризує співвідношення теплоти, що переноситься  

конвекцією до теплоти, яка переноситься теплопровідністю? 

2. Виконати рішення практичного завдання. 
Обмурок печі складається з шарів вогнетривкої цегли товщиною 1 = 250 мм і червоної 

цегли товщиною 2 = 250 мм з коефіцієнтами теплопровідності відповідно 1 = 0,83  

Вт/(мК) та 2 = 0,7 Вт/(мК) . Коефіцієнт тепловіддачі від газів до стінки 1 = 93  

Вт/(м
2К) і від стінки до оточуючого повітря 2 = 12 Вт/(м

2К) . Визначити величину  

коефіцієнта теплопередачі, та температуру між шарами цегли. Відомо, що темпера- 

тура у приміщені складає 30 С, а щільність теплового потоку дорівнює 550 Вт/м
2
. 

 

3. Виконати рішення практичного завдання. 

Яка буде об'ємна витрата пари в м
3
/год, що рухається зі середньою швидкістю 15м/с у 

циліндричному трубопроводі внутрішнім діаметром d= 0,2 м ? 

4. Надати відповіді на наступні питання. 

 Визначити природну концентрацію 
10

В в натуральній суміші ізотопів бору 10 та 11, якщо 

 відомо, що с
суміші

=759 барн, с
10

=3837 барн, с
11

=3.7 барн. 

 

Затверджено на засіданні кафедри  атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

Протокол № 10 від « 17 » лютого 20 16 року 

 

Голова підкомісії   В.О.Туз   
 (підпис)  (прізвище та ініціали)  
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РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ 

ВСТУПНИКІВ 
 

Рейтинг (чисельний еквівалент оцінки з додаткового вступного випробування Ф) 

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. З дисциплін 

“Теплогідравлічні процеси в енергетичних установках” та “Теорія ядерних реакторів” білет 

включає по одному питанню, а з дисципліни “Тепломасообмін” – два.  Загалом білет містить 

чотири питання. 

Оцінювання кожного завдання виконується за рейтинговою системою згідно  таблиці 1. 

Таблиця 1 – Розрахунок  оцінки виконання окремих завдань додаткового вступного 

випробування 

Характер виконання завдання  Кількість 

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; 



 21 

 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 RD у традиційні оцінки слід користуватися 

таблицею 2. 

Таблиця 2 – Відповідність сумарного рейтингу Ф традиційним оцінкам 
 

Значення Ф Чисельний 

еквівалент 

Оцінка ECTS Оцінка традиційна 

95 - 100 5 A 

зараховано 

85 - 94 4,5 B 

75 - 84 4 C 

65 - 74 3,5 D 

60 - 64 3 Е 

59 і менше 0 Fх 

не зараховано, вступник 

не допускається до 

конкурсного відбору 
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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ - 144 Теплоенергетика 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ- Теплофізика 

 

Загальні відомості 
 

Додаткове вступне випробування  проводиться тільки для вступників, напрям підготовки 

(спеціальність, бакалаврат) яких не відповідає обраній для вступу на 5-й курс спеціалізації. 

Метою додаткового вступного випробування є виявлення достатнього рівня  вступника в 

області напряму підготовки (спеціальності) обраної  для вступу спеціалізації. 

Додаткове вступне випробування  проводиться у вигляді комплексного  іспиту з   

дисциплін  «Тепломасообмін», «Теплогідравлічні процеси в енергетичних установках», 

«Теплообмінні апарати». 

Додаткове вступне випробування (для вступників за іншою спеціальністю)  

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. 

 

  

Дисципліна  “Тепломасообмін” 
 

1.ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ 
 

Тема 1.1. Теплопровідність та теплопередача при стаціонарному тепловому  

режимі 

Поняття теплопровідності. Температурне поле. Температурний градієнт. Вектор щільності 

теплового потоку. Закон Фур’є і коефіцієнт теплопровідності. Диференційні рівняння 

теплопровідності і його окремі випадки. Математичний опис  процесу теплопровідності. Закон 

Ньютона-Ріхмана. Коефіцієнт тепловіддачі. Конкретні задачі теплопровідності. 

Теплопровідність плоскої стінки. Контактний термічний опір. Методи зниження контактного 

опору. Теплопровідність багатошарової плоскої стінки. Теплопровідність одношарової 

циліндричної стінки при граничних умовах І роду. Теплопровідність багатошарової 

циліндричної стінки при граничних умовах І роду. Теплопередача через  плоску стінку. 

Коефіцієнт теплопередачі. Рівняння теплопередачі. Теплопередача через багатошарову плоску 

стінку. Теплопередача через одношарову циліндричну стінку. Лінійний коефіцієнт 

теплопередачі. Лінійний термічний опір теплопередачі. Теплопередача через багатошарову 

циліндричну стінку. Теплопровідність сферичної стінки  при граничних умовах І роду. 

Теплопровідність пластини при стаціонарному тепловому режимі та наявності внутрішніх 

джерел теплоти. Температурне поле пластини при стаціонарному тепловому режимі та 

наявності внутрішніх джерел теплоти. Теплопровідність циліндра при стаціонарному 

тепловому режимі та наявності внутрішніх джерел теплоти. Температурне поле циліндра при 

стаціонарному тепловому режимі та наявності внутрішніх джерел теплоти. 

(1),  стор. 44-50, 15-20, 12-13, 27-30, 37-44, 40-43. (2),  стор. 20-25, 31-35. (3), стор. 7-8, 17-

23, 31-35, 30-38. (4), стор. 27-28, 23-28, 29-32. (6), стор. 27-32. 

 
 

Тема 1.2. Конструктивні способи зміни інтенсивності теплопередачі 

Способи зміни інтенсивності теплопередачі. Конструктивні способи зміни інтенсивності 

теплопередачі. Плоска стінка. Критичний діаметр циліндричної стінки. Вибір матеріалу 
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ізоляції. Шляхи інтенсифікації теплопередачі. Термічний опір теплопередачі. Можливості 

зниження термічного опору теплопередачі. Конструктивні способи зміни інтенсивності 

теплопередачі. Інтенсифікація теплообміну за рахунок оребрення. Типи оребрення. 

Диференційне рівняння теплопровідності прямого ребра довільного профілю. Пряме ребро 

прямокутного профілю. Теплопровідність прямого ребра прямокутного профілю. Коефіцієнт 

ефективності ребра. Ребриста плоска стінка. Теплопередача через ребристу плоску стінку. 

Умови вигідності оребрення.  Теплопровідність кільцевого або шайбового ребра постійної 

товщини. Метод приблизного розрахунку коефіцієнта ефективності ребра круглого профілю.    

(1),  стор. 50-65, 67-70, 70-75, 70-80, 77-81, 77-89, 89-93. (3), стор. 36-39. (4), стор. 57-68. 
 

Тема 1.3. Теплопровідність при нестаціонарному тепловому режимі 

Фізичні основи процесу нестаціонарної теплопровідності. Нестаціонарна теплопровідність 

пластини без внутрішніх джерел тепла. Диференційне рівняння, яке описує температурне поле 

при нестаціонарній теплопровідності пластини без внутрішніх джерел тепла. Аналіз рішення 

диференційного рівняння, яке описує температурне поле при нестаціонарній теплопровідності 

пластини без внутрішніх джерел тепла. Нестаціонарна теплопровідність циліндру без 

внутрішніх джерел тепла. Диференційне рівняння, яке описує температурне поле при 

нестаціонарній теплопровідності циліндру без внутрішніх джерел тепла. Аналіз рішення 

диференційного рівняння, яке описує температурне поле при нестаціонарній теплопровідності 

циліндру без внутрішніх джерел тепла. 

(2),  стор. 107-125, 128, 127-130 

 

2. КОНВЕКТИВНИЙ ТЕПЛООБМІН 
 

Тема 2.1. Фізичні основи процессу теплопередачі 

Фізичні основи процессу теплопередачі. Конвективний теплообмін. Закон Ньютона-

Ріхмана і коефіцієнт тепловіддачі. Поняття про пограничний шар. Ламінарна та турбулентна 

течія.   Механізм переносу теплоти від газу до стінки при ламінарній та турбулентній течії. 

Вплив різноманітних факторів на величину коефіцієнта тепловіддачі. Математичний опис  

процесів конвективного теплообміну. Диференційне рівняння енергії. Диференційне рівняння 

руху. Умови однозначності при описанні процесів конвективного теплообміну. Рівняння руху 

та енергії для турбулентного режиму руху рідини. Способи отримання розрахункових формул 

для визначення коефіцієнта тепловіддачі. 

(2),  стор. 41-45. (3), стор. 47-50, 51-56, 57-60. (4), стор. 67-69, 77-79. 
 

Тема 2.2. Основи теорії подібності фізичних явищ 

Основні поняття та визначення теорії подібності. Фізична основа теорії подібності. 

Інваріант подібності. Однойменні величини. Константи подібності. Теореми подібності. 

Аналогічні явища. Властивість констант подібності. Перша теорема подібності. Друга теорема 

подібності. Третя теорема подібності. Фізичний зміст чисел подібності. Число Нусельта. Число 

Пекле. Число Грасгофа. Число Ейлера. Число Прандтля. Число Стентона. Використання теорії 

подібності до явища тепловіддачі. Рівняння подібності.  

(1),  стор. 147-150, 97-99. (2),  стор. 141-145. (3), стор. 87-90. (4), стор. 100-110. 
 

Тема 2.3. Основи теорії пограничного шару 

Вступ в теорію пограничного шару. Диференційне рівняння динамічного пограничного 

шару. Методи теорії пограничного шару. Диференційні рівняння пограничного шару. Рішення 

диференційного рівняння динамічного пограничного шару. Оцінка порядку членів, що входять 

до рівняння.   
 

 

Тема 2.4.  Тепловіддача при зовнішньому обтіканні тіл 

Тепловіддача при течії на пластині. Вплив “зовнішньої” турбулентності, неізотермічності, 

поздовжнього градієнту тиску на пластині на перехід ламінарної течії у турбулентну. Перехід 

ламінарної течії у турбулентну на пластині. Тепловіддача пластини при ламінарній течії потоку. 
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Тепловіддача пластини при турбулентній течії потоку. Визначення середнього коефіцієнту 

тепловіддачі при турбулентній течії теплоносія на пластині. Тепловіддача при зовнішньому 

обтіканні тіл різноманітної форми. Тепловіддача при поперечному обтіканні циліндру. Вплив 

на тепловіддачу кута атаки. Тепловіддача при зовнішньому обтіканні пучків гладких труб.  

(1),  стор. 227-230, 234-240. (2),  стор. 144-150, 211-215, 311-315. (3), стор. 97-108. (4), 

стор. 237-248. 
 

 Тема 2.5. Тепловіддача при примусовій течії рідини в трубах і каналах 

Особливості течії та теплообміну в трубах. Особливості течії рідини з постійними 

фізичними властивостями. Особливості теплообміну. Особливості ламінарної неізотермічної 

течії. Теплообмін при різних режимах течії рідини в трубах. В’язкістно- гравітаційний режим 

течії рідини в трубах.  Тепловіддача при ламінарному режимі течії рідини в трубах. Рівняння 

подібності для визначення середнього коефіцієнту тепловіддачі. Тепловіддача при 

турбулентному режимі течії рідини в трубах. Тепловіддача при перехідному режимі течії рідини 

в трубах. Тепловіддача при течії рідини в трубах некруглого поперечного перерізу. 

(1),  стор. 255-260, 265-266, 267-270. (2),  стор. 320-325. (4), стор. 287-290 

 

Тема 2.6. Тепловіддача при  вільній конвекції 

Тепловіддача при вільній конвекції в необмеженому просторі. Фізичні основи 

тепловіддачі при вільній конвекції. Тепловіддача вертикальної поверхні. Тепловіддача при 

вільній конвекції біля горизонтальної труби. Тепловіддача при вільній конвекції біля 

горизонтальної плоскої поверхні. Тепловіддача при вільній конвекції в обмеженому просторі. 

Приблизний метод розрахунку тепловіддачі при вільній конвекції в необмеженому просторі. 

Рівняння подібності для визначення середнього коефіцієнту тепловіддачі. Тепловіддача при 

вільній конвекції в горизонтальних щілинах. Тепловіддача при вільній конвекції в 

вертикальних щілинах. Еквівалентний коефіцієнт теплопровідності. Тепловіддача при вільній 

конвекції у відкритих вертикальних каналах (щілинах). 

(1),  стор. 306-310, 311-334 
 

3.ТЕПЛООБМІН ПРИ ФАЗОВИХ ПЕРЕХОДАХ 
 

Тема 3.1. Теплообмін при кипінні 

1. Інтенсивність теплообміну при кипінні у великому об’ємі. Класифікація видів кипіння. 

Способи підводу тепла до поверхні (г.у. 1-го та 2-го роду). Крива кипіння, механізми, що 

використовуються для опису теплообміну при кипінні. 1-а та 2-га кризи кипіння. 

[1], с. 301-303, 306-308, [2], с. 111-116, [4], с. 236-237 

2. Коефіцієнт тепловіддачі при кипінні у великому об’ємі. Безрозмірні експериментальні 

формули Толубінського, Лабунцова та Кутателадзе. Емпіричні формули для води. 

[1], с. 308-311, [2], с. 328-333, [4], с. 247-248.  

3. Кризи кипіння. Параметри, що впливають на процес кипіння та їх вплив на 

інтенсивність теплообміну. Гідродинамічна теорія кризи Кутателадзе. Механізм теплообміну 

при плівковому кипінні рідини. Вплив швидкості потоку рідини на коефіцієнт тепловіддачі при 

кипінні. 

[2], с. 131-132, [3], с. 337-340, [4], с. 248-259. 

4. Двофазний потік. Істинні та витратні характеристики двофазного потоку. Режими течії, 

зміна параметрів двофазного потоку по довжині парогенеруючої труби.   [1], с. 311-316, [3], 

с. 354-361, [4], с. 259-271 
 

Тема 3.2. Теплообмін при конденсації 

1. Теплообмін при плівковій конденсації нерухомої пари на вертикальній поверхні. 

Постанова задачі Нусельтом, аналітичне визначення коефіцієнта тепловіддачі при ламінарній 

течії. Локальний та середній коефіцієнти тепловіддачі. Конденсація на похилій поверхні та на 

горизонтальній трубі. 

  [1], с. 270-279, с. [2], с. 139-142, [4], с. 217-219.  [9] с. 43-46, 51-52, 60-61 
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2. Вплив на коефіцієнт тепловіддачі зміни теплофізичних властивостей речовин, перегріву 

та вологості пари, влив стану поверхні. Вплив хвильового та турбулентного режиму течії плівки 

конденсату. Вплив швидкості пари. Теплообмін при конденсації всередині труб. Інтенсифікація 

теплообміну при конденсації. 

 [1], с. 279-285, [2], с. 143-158, [4], с. 219-227. [9] с. 52-59, 63-66, 106-124. 

 

4. ВИПРОМІНЮВАННЯ 
 

Тема 4.1. Теплообмін випромінюванням 

1. Основні поняття та визначення теплообміну випромінюванням. Закони теплового 

випромінювання. Закон Планка, закон Стефана-Больцмана, закон Кирхгофа, закон Ламберта. 

          [1], с. 361-376, [2], с. 160-169, [3], 310-319. 

2. Теплообмін випромінюванням між тілами.Теплообмін випромінюванням між двома 

тілами, розділеними прозорим середовищем. Променевий теплообмін між двома паралельними 

поверхнями. Теплообмін за наявності екранів. Теплообмін випромінюванням між тілом та його 

оболонкою.  

  [1], с. 378-395, [2], с. 173-192, [4], с. 327-332. 
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установках. М: Атомиздат, 1974 г. 

 
 

Дисципліна “ Теплогідравлічні процесив  

енергетичних установках” 

 
1.  Фізика процесів генерації парової фази. 

1.1 Закономірність зародження, зростання, відриву та руху парових бульбашок. 

1.2 Механізм процесу теплообміну при пузирковому кипінні. Крива кипіння.  

1.3 Теплообмін при плівковому кипінні. 

Література: [4] гл.11, стр. 313-353; [6] гл. 6, стр.234-259; 

2.  Теплогідравлічіні режими двофазних потоків. 

2.1 Структурні зміни пароводяного потоку в парогенеруючих елементах. Режими руху.  

2.2 Фізичні особливості процесів гідродинаміки та теплообміну у парогенеруючих 

каналах. 

Література: [4] гл.13, стр. 380-392; [6] гл. 6, стр.259-280; 
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3.  Рух двофазного потоку у парогенеруючих каналах. 

3.1 Основи розрахунку гідравлічного опору каналів ядерних реакторів в умовах руху через 

них однофазних потоків.  

3.2 Основи розрахунку гідравлічного опору каналів ядерних реакторів в умовах руху через 

них двофазних потоків. 

Література: [2] гл.1, стр. 17-31; [4] гл. 8, стр.234-264; 

4.  Рух двофазного потоку у циліндричних та кільцевих каналах. 

4.1 Гідравлічний опір тертя при русі однофазних потоків теплоносія.  

4.2 Гідравлічний опір тертя при русі двофазних потоків теплоносія. 

Література: [2] гл.2, стр. 32-47; [4] гл. 14, стр. 421-441; 

5.  Невимушена циркуляція теплоносія в циркуляційних контурах енергетичних 

установок. 

5.1 Визначення рушійного та корисного напорів циркуляції.  

5.2 Графоаналітичний метод розрахунку циркуляції в простих та складних циркуляційних 

контурах.  

5.3 Оцінка надійності невимушеної циркуляції.  

Література: [3] гл.3, стр. 35-49.  

6. Вимушена циркуляція теплоносія в циркуляційних контурах енергетичних 

установок. 

6.1 Гідродинамічні характеристики поверхонь, що обігріваються.  

6.2 Теплогідравлічна розвірка паралельних каналів. 

6.3 Методи запобігання пульсацій теплоносія в циркуляційних контурах енергетичних 

установок. 

Література: [3] гл.4, стр. 53-66; [5] гл. 17, стр.271-306. 

7.  Процеси теплопереносу у випарювальних елементах енергетичних установок. 

7.1 Теплообмін на занурених парогенеруючих поверхнях тепловіддачі.  

7.2 Теплообмін у парогенеруючих каналах в умовах вимушеного руху теплоносія. 

Література: [2] гл.5, стр. 69-76; [4] гл. 11, стр. 313-350, гл. 13 стр. 380-414. 

8. Визначення гранично допустимих теплових навантажень поверхонь тепловіддачі 

у високофорсованих теплообмінних апаратах. 

8.1 Механізм кризи тепловіддачі при кипінні теплоносія на занурених поверхнях 

тепловіддачі.  

8.2 Критична щільність теплового потоку при кипінні теплоносія на занурених поверхнях 

тепловіддачі.  

8.3 Критична щільність теплового потоку при кипінні теплоносія у парогенеруючих 

каналах в умовах вимушеного руху теплоносія.  

Література: [3] гл.10, стр. 240-252; [6] гл. 6, стр. 281-303. 
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Дисципліна “Теплообмінні апарати” 
 

1. Класифікація ТОА за функціональними ознаками. Області застосування. Схеми руху 

теплоносіїв. Діаграми розподілу температур в ТОА 

Література: основна - [1], с.441-442; [2], с.161-162; [3], с.23-31, 118-124; [5], с.38-42. 

додаткова - [7], с.5-9. 

2. Поняття конструктивного та перевірочного теплового розрахунку. Рівняння теплового 

балансу. Рівняння теплопередачі. Визначення середнього температурного напору при 

протитечії та прямотечії. 

Література основна - [1], с.442-450; [2], с.162-168; [5], с.42-50; [6], с. 246-254. 

додаткова - [8], с.276-286. 

3. Конструктивний метод розрахунку ТОА. Загальні рекомендації виконання розрахунку, його 

послідовність. 

Література: основна - [3], с.31-46. 

додаткова - [7], с.9-12; [8], с.297-300. 

4.  Гідравлічний розрахунок ТОА, завдання розрахунку. Повний гідравлічний опір. Опір тертя, 

місцевий опір (в тому числі пучка труб), опір прискорення та самотяги. Коефіцієнт впливу 

структури потоку. Вплив паровмісту на гідравлічний опір. Потужність, яка необхідна для 

переміщення теплоносія. 

Література: основна - [1], с.459-464; [2], с.171-175; 

додаткова - [11], с.89-93. 

5. Розрахунок на міцність циліндричних посудин. Номінальні допустимі напруги матеріалів. 

Визначення коефіцієнтів міцності поодиноких отворів та ряду отворів (зміцнених і 

незміцнених). 

Література: основна - [3], с.264-288; [4], с.395-449; 

додаткова - [9], [10], с.392-411. 
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ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНГО БІЛЕТА 
 

Форма № Н-5.05 

 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

Освітній ступінь  магістр 

Спеціальність 144  Теплоенергетика 

Спеціалізація      Теплофізика 
                    (назва)   

Навчальна дисципліна        Додаткове фахове випробування  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №   
1. Надати відповіді на наступні питання 

 Сформулюйте математичний опис процесу теплопровідності. 

 Розкрийте поняття градієнту температури, який напрям має його вектор? 

Поясніть, від яких факторів залежить коефіцієнт теплопровідності? 

Вкажіть, яке число подібності характеризує співвідношення теплоти, що переноситься  

конвекцією до теплоти, яка переноситься теплопровідністю? 

2. Виконати рішення практичного завдання. 
Обмурок печі складається з шарів вогнетривкої цегли товщиною 1 = 250 мм і червоної 

цегли товщиною 2 = 250 мм з коефіцієнтами теплопровідності відповідно 1 = 0,83  

Вт/(мК) та 2 = 0,7 Вт/(мК) . Коефіцієнт тепловіддачі від газів до стінки 1 = 93  

Вт/(м
2К) і від стінки до оточуючого повітря 2 = 12 Вт/(м

2К) . Визначити величину  

коефіцієнта теплопередачі, та температуру між шарами цегли. Відомо, що  

температура у приміщені складає 30 С, а щільність теплового потоку дорівнює 550  

Вт/м
2
. 

3. Виконати рішення практичного завдання. 

Яка буде об'ємна витрата пари в м
3
/год, що рухається зі середньою швидкістю 15м/с у 

циліндричному трубопроводі внутрішнім діаметром d= 0,2 м ? 

4. Виконати рішення практичного завдання. 

Визначити теплову потужність теплообмінного апарату (парогенератора), що виробляє  

396 т насиченої пари за годину, ентальпія живильної води іж.в.=852,4 кДж/кг; теплота  

пароутворення r=1900,5 кДж/кг; ентальпія води на лінії насичення  is
/
=897,7 кДж/кг. 

Затверджено на засіданні кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

Протокол № 10 від « 17 » лютого 20 16 року 
 

Голова підкомісії   В.О.Туз   
 (підпис)  (прізвище та ініціали)  
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РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ 

ВСТУПНИКІВ 
 

Рейтинг (чисельний еквівалент оцінки з додаткового вступного випробування Ф) 

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. З дисциплін 

“Теплогідравлічні процеси в енергетичних установках” та “Теплообмінні апарати” білет 

включає по одному питанню, а з дисципліни “Тепломасообмін” – два.  Загалом білет містить 

чотири питання. 

Оцінювання кожного завдання виконується за рейтинговою системою згідно  таблиці 1. 

Таблиця 1 – Розрахунок  оцінки виконання окремих завдань додаткового вступного 

випробування 

Характер виконання завдання  Кількість 

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; 
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 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 

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

Для переведення сумарного рейтингу RD у традиційні оцінки слід користуватися 

таблицею 2. 

Таблиця 2 – Відповідність сумарного рейтингу Ф традиційним оцінкам 
 

Значення Ф Чисельний 

еквівалент 

Оцінка ECTS Оцінка традиційна 

95 - 100 5 A 

зараховано 

85 - 94 4,5 B 

75 - 84 4 C 

65 - 74 3,5 D 

60 - 64 3 Е 

59 і менше 0 Fх 

не зараховано, вступник 

не допускається до 

конкурсного відбору 
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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ - 144 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА 

            СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ – Промислова та муніципальна  

                                                  теплоенергетика і енергозбереження 

 

 
I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

Додаткове вступне випробування  проводиться тільки для вступників, напрям підготовки 

(бакалаврат) яких не відповідає галузі знань “ Електрична інженерія ” спеціальності 

“Теплоенергетика”  

Метою додаткового вступного випробування є виявлення достатнього початкового рівня 

знань вступника в області напряму підготовки для вступу на спеціальність 144 

“Теплоенергетика” спеціалізації “Промислова та муніципальна теплоенергетика і 

енергозбереження”. 

Додаткове вступне випробування  проводиться у вигляді комплексного іспиту з 

теореричних основ теплотехніки.  

Додаткове вступне випробування (для вступників на основі ступеня бакалавра, здобутого 

за іншою галузю знань, спеціальністю, спеціалізацією) 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 та на навчання не зараховуються, незалежно від інших конкурсних 

показників. 

 

II. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕПЛОТЕХНІКИ 
 

Питання з “Теоретичних основ теплотехніки” мають на меті з`ясувати знання вступників 

з: 

- основ теоретичної механіки, що відноситься до рідких і газоподібних середовищ, 

механіки рідини і газу, закономірностей гідростатики та гідродинаміки; дають 

можливість визначати режими руху теплоносіїв, розраховувати поля швидкостей і тисків 

у теплотехнічному обладнанні; 

- основних закономірностей енергетичних та тепломеханічних взаємодій і перетворень, а 

також зв’язаними з цими процесами властивостей робочих тіл; 

- основних процесів переносу теплоти та маси речовини у просторі, складних процесів 

теплообміну.  

Вступники повинні вміти кількісно оцінювати термодинамічні властивості різних 

робочих тіл, що приймають участь у відповідних процесах, достовірно визначати 

термодинамічні результати цих процесів по енергетичним, ентропійним та енергетичним 

показникам, а також оцінювати їх термодинамічну ефективність. 

Вступники повинні володіти теорією та методикою розрахунку основних процесів 

теплообміну, користуватися розрахунковими формулами та методами розв'язку основних задач 

теплообміну, проявити розуміння фізичних особливостей процесів теплопереносу та вміння 

математично описувати досліджуване явище. 

Контрольні завдання виконуються за такими розділами: 

Розділ 1.Основні поняття та визначення гідравліки. 

Розділ 2.Основи гідростатики. 

Розділ 3.Основи кінематики. 

Розділ 4. Основи гідродинаміки рідини.  

Розділ 5. Пограничний шар. 

Розділ 6. Рух реальних рідин і газів у трубах. 

Розділ 7. Гідродинаміка газорідинних систем. 

Розділ 8. Основні поняття технічної термодинаміки. 
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Розділ 9. Перший закон термодинаміки. 

Розділ 10. Другий закон термодинаміки. 

Розділ 11. Ідеальні гази і газові процеси. 

Розділ 12. Реальні гази і процеси з реальними газами. 

Розділ 13. Основи теорії тепломеханічних циклів теплосилових установок. 

Розділ 14. Паросилові цикли та установки. 

Розділ 15. Цикли холодильних і теплонасосних установок. 

Розділ 16. Теорiя теплообмiну. Основні поняття і закони. 

Розділ 17. Теплопровiднiсть при стацiонарному режимi і нестацiонарному режимi. 

Розділ 18. Конвективний теплообмiн при вимушеній течiї рідини. 

Розділ 19. Конвективний теплообмiн при вільному рухові рідини. 

Розділ 20. Тепловіддача при фазових переходах. 

Розділ 21. Теплообмін випромiненням. 

Розділ 22. Основи розрахунку теплообмінних апаратiв. 

 

IIІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МЕТЕРІАЛИ 
 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Константінов С.М., Панов Є.М. Теоретичні основи теплотехніки: Підручник. – К.: Золоті 

ворота, 2012. – 592с. 

2. Константінов С.М. Теплообмін: Підручник. – К.: ВПІ ВПК Політехніка: Інрес, 2005. – 

304с. 

3. Константінов С.М. Технічна термодинаміка. – К.: Політехніка, 2001. – 368с. 

4. Недужий И.А., Алабовский А.Н. Техническая термодинамика и теплопередача. - К.: 

Вища школа, 1981. - 246 с. 

5. Алабовский А.Н., Константинов С.М., Недужий И.А. Теплотехника. - К.: Вища школа, 

1986. - 255 с. 

6. Константінов С.М., Луцик Р.В. Збірник задач з технічної термодинаміки: Навч.посіб. – 

К.: ІВЦ Видавництво Політехніка, 2002. – 380с. 

7. Андрианова Т.А. и др. Сборник задач по технической термодинамике. - М.: Энергия, 

1981. - 235с. 

8. Краснощеков Е.А., Сукомел А.С. Задачник по теплопередаче. - М.: Энергия, 1980. - 287 

с. 

9. Кирилин В.А., Сычов В.В., Шейдлин А.Е. Техническая термодинамика. - М.: Энергия, 

1980. - 427 с. 

10. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача. - М.: Энергия, 1981. - 417 с. 

11. Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи. - М.: Энергия, 1977. - 344 с. 

12. Дейч М.Е., Зарянкин А.Е. Гидрогазодинамика.-М.: Энергоатомиздат, 1984.-384с. 

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Чепурний М.М., Ткаченко С.Й. Основи технічної термодинаміки. – Вінниця: Поділля-

2000, 2004. – 352с. 

2. Буляндра О.Ф. Технічна термодинаміка: Підручник для студентів енерг. спец. вищ. навч. 

закладів. – К.: Техніка, 2001. – 320с. 

3. Юдаев Б.Н. Теплопередача. - М.: Высш. шк., 1981. - 319 с. 

4. Теплотехника / Под ред. В.И. Крутова. - М.: Энергия, 1986. - 217 с. 

5. Теплотехника / Под ред. А.П. Баскакова. - М.: Энергия, 1991. - 224 с. 

6. Погорелов А.И. Тепломассообмен (основы теории и расчета). - Одесса: Черноморье, 

1999. - 128 с. 
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7. Лабай В.Й. Тепломассообмiн. - Львiв: Трiада плюс, 1998. - 260 с. 

8. Алексеев Г.Н. Общая теплотехника. - М.: Высшая школа, 1980. - 550 с. 

9. Костерев Ф.М., Кушнырев В.И. Теоретические основы теплотехники. - М.: Энергия, 

1978. - 360 с. 

10. Кутателадзе С.С. Теплопередача и гидравлическое сопротивление: Справочное пособие. 

- М.: Энергоатомиздат, 1990. - 367 с. 

11. Дмитриевский В.И. Гидромеханика. - М.: Морской транспорт, 1984. 264с. 

12. Дейч М.Е. Техническая газодинамика. - М.: Энергия, 1974.-384с. 

13. Константинов Н.М. и др. Гидравлика, гидрология, гидрометрия. - М.: Высшая школа, 

1987.-303 с. 

14. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника: Справочник в 4-х томах/ Под общ. ред. 

В.А.Григорьева. - М.: Энергоатомиздат, 1991. 

15. Бажан П.И., Канивец Г.Е., Селиверстов В.М. Справочник по теплообменным аппаратам. 

- М.: Машиностроение, 1989. - 366 с. 

16. Справочник по теплообменным аппаратам: В 2-х томах. Том 1 / Под общ. ред. 

Б.С.Петухова, В.К.Шикова. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - 560 с. 

17. Справочник по теплообменным аппаратам: В 2-х томах. Том 2 / Под общ. ред. 

О.Г.Мартыненко. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - 352с. 

18. Василенко С.М., Українець А.I., Олiшевський В.В. Основи тепломасообмiну. - К.: 

НУХТ, 2004. - 250с. 

19. Луканин В.Н., Шатров М.Г., Камфер Г.М. Теплотехника. - М.:Высш. шк., 2003. - 671с. 

20. Зубарев В.Н., Александров А.А., Охотин В.С. Практикум по технической 

термодинамике: Учебное пособие. - 3-е изд. перераб.- М.: Энергоатомиздат, 1986. - 304 с. 

21. Рывкин С.Л., Александров А.А. Термодинамические свойства воды и водяного пара: 

Справочник. - М.: Энергоатомиздат, 1984. - 80 с. 

 

VI. ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

 
Форма № Н-5.05 

 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

Освітній ступінь  магістр 

Спеціальність 144  Теплоенергетика 

Спеціалізація Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження 
 (назва)   

Навчальна дисципліна Додаткове вступне випробування 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  

 

 
1 Сформулювати закон Фур’є. Коефіцієнт теплопровідності:навести визначення, його 

фізичний зміст і приклади для твердих тіл, рідин і газів. 

2. Еквівалентний цикл Карно і його значення. Поняття про еталонний цикл Карно. 

Вивести залежність для визначення ефективності цих циклів. 

3. Поверхневий натяг у рідині. Причини його виникнення. 

Затверджено на засіданні кафедри  теоретичної і промислової теплотехніки  

Протокол № 8 від « 17 » лютого 20 16 року 

 

Голова підкомісії    Г.Б.Варламов  
 (підпис)  (прізвище та ініціали) 
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V. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 
 

Рейтинг (чисельний еквівалент оцінки з фахового випробування Ф) враховує рівень 

знань і умінь, які виявив вступник при виконанні додаткового випробування. Кількість балів, 

набраних на іспиті (Ф), формується як середньоарифметична сума балів, нарахованих 

вступнику за окремі завдання вступного випробування. Теоретичне питання додаткового 

випробування, відповідно до програми, передбачає змістовне і обґрунтоване розкриття 

поставленого завдання. Практичне завдання комплексного фахового випробування має 

складатися з постановочної частини задачі, яка в разі необхідності супроводжується 

пояснювальними рисунками, запису основних розрахункових співвідношень, виконання 

чисельного рішення і отримання відповіді із записом одиниць вимірювання, виконується також 

аналіз отриманих результатів. Завдання обираються вступником за сліпим жеребом. 

Оцінювання кожного завдання виконується за рейтинговою системою згідно з таблицею 1: 

 

Таблиця 1 – До обрахунку оцінки виконання окремих завдань додаткового 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. Допускається одне незначне виправлення. 

95 - 100 

Вступник розкрив теоретичне питання, але обґрунтування виконано 

недостатньо (не менше 85% потрібної інформації). Або виконав практичне 

завдання і отримав вірну відповідь. Допускається 2 незначних виправлення 

85 - 94 

Вступник змістовно розкрив теоретичне питання (не менше 75% потрібної 

інформації). Або виконав практичне завдання з несуттєвими неточностями, 

отримав відповідь. Допускається три незначних виправлення. 

75 - 84 

Вступник розкрив теоретичне питання (не менше 65% потрібної інформації). 

Або виконав практичне завдання з помилкою, яка призвела до кінцевої 

відповіді з певними недоліками. Допускається чотири незначних виправлення. 

65 - 74 

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

потрібної інформації). Або виконав практичне завдання з певними помилками, 

які призвели до неправильної кінцевої відповіді. Допускається п`ять незначних 

виправлень. 

60 - 64 

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 

59 і менше 

 

Загальний показник Ф визначається, як середньоарифметичне значення балів, нарахованих 

вступнику за окремі завдання додаткового випробування. Для випробування, яке складається із 

3-х завдань: Ф = (Ф1+Ф2+Ф3)/3.  

Для переведення сумарного рейтингу RD у традиційні оцінки слід користуватися 

таблицею 2: 
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Таблиця 2 – Відповідність сумарного рейтингу Ф традиційним оцінкам 

Значення Ф 
Чисельний 

еквівалент 
Оцінка ECTS Оцінка традиційна 

95 - 100 5 A 

зараховано 

85 – 94 4,5 B 

75 – 84 4 C 

65 – 74 3.5 D 

60 – 64 3 Е 

59 і менше 0 Fх 

не зараховано, 

вступник не 

допускається до 

конкурсного відбору 
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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 144 – "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА", 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ – "Теплові електричні станції та установки" 

 

 

Загальні відомості 
 

Додаткове вступне випробування проводиться тільки для вступників, напрям підготовки 

(бакалаврат) яких не відповідає спеціальності  «Теплоенергетика». 

Метою додаткового вступного випробування є виявлення достатнього початкового рівня 

знань вступника в області напряму підготовки для вступу за спеціалізацією «Теплові електричні 

станції та установки». 

Додаткове вступне випробування  проводиться у вигляді комплексного  іспиту з   

дисциплін  «Тепломасообмін», «Гідрогазодинаміка», «Горіння палива та обладнання для його 

спалювання». 

Додаткове вступне випробування (для вступників на основі ступеня бакалавра, здобутого 

за іншою спеціальністю) 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 та на 

навчання не зараховуються, незалежно від інших конкурсних показників. 

 

 

Курс “Тепломасообмін” 
 

Розділ 1.Теплопровідність 
 

Тема 1.1. Теплопровідність та теплопередача при стаціонарному  

тепловому режимі 

 

Поняття теплопровідності. Температурне поле. Температурний градієнт. Вектор щільності 

теплового потоку. Закон Фур’є і коефіцієнт теплопровідності. Диференційні рівняння 

теплопровідності і його окремі випадки. Математичний опис  процесу теплопровідності. Закон 

Ньютона-Ріхмана. Коефіцієнт тепловіддачі. Конкретні задачі теплопровідності. 

Теплопровідність плоскої стінки. Контактний термічний опір. Методи зниження контактного 

опору. Теплопровідність багатошарової плоскої стінки. Теплопровідність одношарової 

циліндричної стінки при граничних умовах І роду. Теплопровідність багатошарової 

циліндричної стінки при граничних умовах І роду. Теплопередача через  плоску стінку. 

Коефіцієнт теплопередачі. Рівняння теплопередачі. Теплопередача через багатошарову плоску 

стінку. Теплопередача через одношарову циліндричну стінку. Лінійний коефіцієнт 

теплопередачі. Лінійний термічний опір теплопередачі. Теплопередача через багатошарову 

циліндричну стінку. Теплопровідність сферичної стінки  при граничних умовах І роду. 

Теплопровідність пластини при стаціонарному тепловому режимі та наявності внутрішніх 

джерел теплоти. Температурне поле пластини при стаціонарному тепловому режимі та 

наявності внутрішніх джерел теплоти. Теплопровідність циліндра при стаціонарному 

тепловому режимі та наявності внутрішніх джерел теплоти. Температурне поле циліндра при 

стаціонарному тепловому режимі та наявності внутрішніх джерел теплоти. 

(1),  с. 44-50, 15-20, 12-13, 27-30, 37-44, 40-43. (2),  с. 20-25, 31-35. (3), с. 7-8, 17-23, 31-35, 

30-38. (4), с. 27-28, 23-28, 29-32. (6), с. 27-32. 
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Тема 1.2. Конструктивні способи зміни інтенсивності теплопередачі 

 

Способи зміни інтенсивності теплопередачі. Конструктивні способи зміни інтенсивності 

теплопередачі. Плоска стінка. Критичний діаметр циліндричної стінки. Вибір матеріалу 

ізоляції. Шляхи інтенсифікації теплопередачі. Термічний опір теплопередачі. Можливості 

зниження термічного опору теплопередачі. Конструктивні способи зміни інтенсивності 

теплопередачі. Інтенсифікація теплообміну за рахунок оребрення. Типи оребрення. 

Диференційне рівняння теплопровідності прямого ребра довільного профілю. Пряме ребро 

прямокутного профілю. Теплопровідність прямого ребра прямокутного профілю. Коефіцієнт 

ефективності ребра. Ребриста плоска стінка. Теплопередача через ребристу плоску стінку. 

Умови вигідності оребрення.  Теплопровідність кільцевого або шайбового ребра постійної 

товщини. Метод приблизного розрахунку коефіцієнта ефективності ребра круглого профілю.    

(1),  с. 50-65, 67-70, 70-75, 70-80, 77-81, 77-89, 89-93. (3), с. 36-39. (4), с. 57-68. 

 

Тема 1.3. Теплопровідність при нестаціонарному тепловому режимі 
 

Фізичні основи процесу нестаціонарної теплопровідності. Нестаціонарна теплопровідність 

пластини без внутрішніх джерел тепла. Диференційне рівняння, яке описує температурне поле 

при нестаціонарній теплопровідності пластини без внутрішніх джерел тепла. Аналіз рішення 

диференційного рівняння, яке описує температурне поле при нестаціонарній теплопровідності 

пластини без внутрішніх джерел тепла. Нестаціонарна теплопровідність циліндру без 

внутрішніх джерел тепла. Диференційне рівняння, яке описує температурне поле при 

нестаціонарній теплопровідності циліндру без внутрішніх джерел тепла. Аналіз рішення 

диференційного рівняння, яке описує температурне поле при нестаціонарній теплопровідності 

циліндру без внутрішніх джерел тепла. 

           (2),  с. 107-125, 128, 127-130 

 

Розділ 2. Конвективний теплообмін  
 

Тема 2.1. Фізичні основи процессу теплопередачі 

 

Фізичні основи процессу теплопередачі. Конвективний теплообмін. Закон Ньютона-

Ріхмана і коефіцієнт тепловіддачі. Поняття про пограничний шар. Ламінарна та турбулентна 

течія.   Механізм переносу теплоти від газу до стінки при ламінарній та турбулентній течії. 

Вплив різноманітних факторів на величину коефіцієнта тепловіддачі. Математичний опис  

процесів конвективного теплообміну. Диференційне рівняння енергії. Диференційне рівняння 

руху. Умови однозначності при описанні процесів конвективного теплообміну. Рівняння руху 

та енергії для турбулентного режиму руху рідини. Способи отримання розрахункових формул 

для визначення коефіцієнта тепловіддачі. 

(2),  с. 41-45. (3), с. 47-50, 51-56, 57-60. (4), с. 67-69, 77-79. 

 

Тема 2.2. Основи теорії подібності фізичних явищ 

 

Основні поняття та визначення теорії подібності. Фізична основа теорії подібності. 

Інваріант подібності. Однойменні величини. Константи подібності. Теореми подібності. 

Аналогічні явища. Властивість констант подібності. Перша теорема подібності. Друга теорема 

подібності. Третя теорема подібності. Фізичний зміст чисел подібності. Число Нусельта. Число 

Пекле. Число Грасгофа. Число Ейлера. Число Прандтля. Число Стентона. Використання теорії 

подібності до явища тепловіддачі. Рівняння подібності.  

(1),  с. 147-150, 97-99. (2),  с. 141-145. (3), с. 87-90. (4), с. 100-110. 

 

 



 38 

Тема 2.3. Основи теорії пограничного шару 
 

Вступ в теорію пограничного шару. Диференційне рівняння динамічного пограничного 

шару. Методи теорії пограничного шару. Диференційні рівняння пограничного шару. Рішення 

диференційного рівняння динамічного пограничного шару. Оцінка порядку членів, що входять 

до рівняння.   

 

Тема 2.4.  Тепловіддача при зовнішньому обтіканні тіл 

 

Тепловіддача при течії на пластині. Вплив “зовнішньої” турбулентності, 

неізотермічності, поздовжнього градієнту тиску на пластині на перехід ламінарної течії у 

турбулентну. Перехід ламінарної течії у турбулентну на пластині. Тепловіддача пластини при 

ламінарній течії потоку. Тепловіддача пластини при турбулентній течії потоку. Визначення 

середнього коефіцієнту тепловіддачі при турбулентній течії теплоносія на пластині. 

Тепловіддача при зовнішньому обтіканні тіл різноманітної форми. Тепловіддача при 

поперечному обтіканні циліндру. Вплив на тепловіддачу кута атаки. Тепловіддача при 

зовнішньому обтіканні пучків гладких труб.  

        (1),  с. 227-230, 234-240. (2),  с. 144-150, 211-215, 311-315. (3), с. 97-108. (4), с. 237-248. 

 

 Тема 2.5. Тепловіддача при примусовій течії рідини в трубах і каналах 

 

Особливості течії та теплообміну в трубах. Особливості течії рідини з постійними 

фізичними властивостями. Особливості теплообміну. Особливості ламінарної неізотермічної 

течії. Теплообмін при різних режимах течії рідини в трубах. В’язкістно- гравітаційний режим 

течії рідини в трубах.  Тепловіддача при ламінарному режимі течії рідини в трубах. Рівняння 

подібності для визначення середнього коефіцієнту тепловіддачі. Тепловіддача при 

турбулентному режимі течії рідини в трубах. Тепловіддача при перехідному режимі течії рідини 

в трубах. Тепловіддача при течії рідини в трубах некруглого поперечного перерізу. 

(1),  с. 255-260, 265-266, 267-270. (2),  с. 320-325. (4), с. 287-290 

 

Тема 2.6. Тепловіддача при  вільній конвекції 

 

Тепловіддача при вільній конвекції в необмеженому просторі. Фізичні основи 

тепловіддачі при вільній конвекції. Тепловіддача вертикальної поверхні. Тепловіддача при 

вільній конвекції біля горизонтальної труби. Тепловіддача при вільній конвекції біля 

горизонтальної плоскої поверхні. Тепловіддача при вільній конвекції в обмеженому просторі. 

Приблизний метод розрахунку тепловіддачі при вільній конвекції в необмеженому просторі. 

Рівняння подібності для визначення середнього коефіцієнту тепловіддачі. Тепловіддача при 

вільній конвекції в горизонтальних щілинах. Тепловіддача при вільній конвекції в 

вертикальних щілинах. Еквівалентний коефіцієнт теплопровідності. Тепловіддача при вільній 

конвекції у відкритих вертикальних каналах(щілинах). 

(1),  с. 306-310, 311-334 

 

Розділ 3.Теплообмін при фазових переходах 
 

Тема 3.1. Теплообмін при кипінні 
 

 1. Інтенсивність теплообміну при кипінні у великому об’ємі. Класифікація видів 

кипіння. Способи підводу тепла до поверхні (г.у. 1-го та 2-го роду). Крива кипіння, механізми, 

що використовуються для опису теплообміну при кипінні. 1-а та 2-га кризи кипіння. 

[1], с. 301-303, 306-308, [2], с. 111-116, [4], с. 236-237 

 2. Коефіцієнт тепловіддачі при кипінні у великому об’ємі. Безрозмірні експериментальні 

формули Толубінського, Лабунцова та Кутателадзе. Емпіричні формули для води. 

  [1], с. 308-311, [2], с. 328-333, [4], с. 247-248.  
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 3. Кризи кипіння. Параметри, що впливають на процес кипіння та їх вплив на 

інтенсивність теплообміну. Гідродинамічна теорія кризи Кутателадзе. Механізм теплообміну 

при плівковому кипінні рідини. Вплив швидкості потоку рідини на коефіцієнт тепловіддачі при 

кипінні. 

  [2], с. 131-132, [3], с. 337-340, [4], с. 248-259. 

 4. Двофазний потік. Істинні та витратні характеристики двофазного потоку. Режими 

течії, зміна параметрів двофазного потоку по довжині парогенеруючої труби.   [1], с. 311-

316, [3], с. 354-361, [4], с. 259-271 

 

Тема 3.2. Теплообмін при конденсації 

 

 1. Теплообмін при плівковій конденсації нерухомої пари на вертикальній поверхні. 

Постанова задачі Нусельтом, аналітичне визначення коефіцієнта тепловіддачі при ламінарній 

течії. Локальний та середній коефіцієнти тепловіддачі. Конденсація на похилій поверхні та на 

горизонтальній трубі. 

  [1], с. 270-279, с. [2], с. 139-142, [4], с. 217-219.  [9] с. 43-46, 51-52, 60-61 

3. Вплив на коефіцієнт тепловіддачі зміни теплофізичних властивостей речовин, 

перегріву та вологості пари, влив стану поверхні. Вплив хвильового та турбулентного режиму 

течії плівки конденсату. Вплив швидкості пари. Теплообмін при конденсації всередині труб. 

Інтенсифікація теплообміну при конденсації. 

 [1], с. 279-285, [2], с. 143-158, [4], с. 219-227. [9] с. 52-59, 63-66, 106-124. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Розділ 4. Випромінювання 
 

Тема 4.1. Теплообмін випромінюванням 

 

1. Основні поняття та визначення теплообміну випромінюванням. Закони теплового 

випромінювання. Закон Планка, закон Стефана-Больцмана, закон Кирхгофа, закон Ламберта. 

  [1], с. 361-376, [2], с. 160-169, [3], 310-319. 

 2. Теплообмін випромінюванням між тілами.Теплообмін випромінюванням між двома 

тілами, розділеними прозорим середовищем. Променевий теплообмін між двома паралельними 

поверхнями. Теплообмін за наявності екранів. Теплообмін випромінюванням між тілом та його 

оболонкою.  

[1], с. 378-395, [2], с. 173-192, [4], с. 327-332. 

 

Основна література : 
 

1. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел Л.С. Теплопередача . М:, Энергия. 1975 г. 

2. Михеев М.А., Михеева И.Н. Основы теплопередачи. М.: «Энергия», 1977 г. 

3.ПетуховБ.С., Генин Л.Г., Ковалев С.А. Теплообмен в ядерных энергетических 

установках. М: Энергоатомиздат, 1986 г. 

4. Галин Н.М., Кириллов П.Л. Тепло-массообмен (в ядерной энергетике). М: 

Энергоатомиздат, 1987 г. 

5. Краснощеков Е.А., Сукомел А.С. Задачник по теплопередаче. М: «Энергия», 1975. 

 

Додаткова література: 
 

6. Кириллов П.Л., Юрьев Ю.С., Бобков Б.П. Справочник по теплогидравлическим 

расчетам. М:, Энергоиздат, 1984. 

7. Богданов С.Н. и др. Теоретические основы хладотехники. Тепломассообмен. М.: 

Агропромиздат, 1986 г. 

8. Толубинский В.И. Теплообмен при кипении. 

9. Исаченко В.П. Теплообмен при конденсации. М., Энергия, 1977, 240 с. 
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10. Петухов Б.С., Генин Л.Г., Ковалев С.А. Теплообмен в ядерных энергетических 

установках. М: Атомиздат, 1974 г. 

 

 

Курс «Гідрогазодинаміка» 
 

Розділ 1.Фізичні властивості й моделі рідини 

 

Предмет курсу. Основні гіпотези та закони гідро- газодинаміки. Моделі рідкого 

середовища. Густина і питома вага рідини. Сили і напруження, що діють в рідини.  В’язкість 

рідин. Стисливість рідин та газів.  Термодинамічні моделі газів і рідин.  Поверхневий натяг. 

Випаровуваність. Тиск насичення. Кавітація. 

Література до розділу: 1 - с. 5-19; 2 - с. 7-25, 60-64; 71-74; 3 - с. 9-17; 4 - с. 6-25. 

 

 

Розділ 2. Гідрогазостатика. 

 

Напруження при рівновазі рідини.  Диференціальні рівняння рівноваги Ейлера. Основне 

рівняння гідростатики. Відносна рівновага рідини. Основи газостатики. Формули Галлея. 

Література до розділу: 1 – с. 16-27; 2 – с. 60-76; 3 – с. 14-22; 4 – с. 25-33. 

 

Розділ 3. Кінематика рідини. 

 

Підходи Лагранжа і Ейлера. Поле швидкостей в потоці. Лінії течії. Гідравлічні елементи 

потоку. Витрати і середня швидкість. Рівняння нерозривності в гідравлічній формі. Режими 

течії рідини. Прискорення рідкої частинки. Диференціальні рівняння нерозривності. 

Література до розділу: 1 – с.35-43, 61-64, 242-245; 2 – с. 27-41; 3 -  с. 24-31, 38-40, 164-169; 4 – с. 

42-50, 113-115.   

 

Розділ 4. Динаміка ідеальної рідини. 

 

Модель ідеальної рідини. Рівняння Ейлера руху ідеальної рідини. Початкові та крайові 

умови. Інтеграли Бернуллі та Ейлера. Фізичний зміст і геометрична інтерпретація рівнянь 

Бернуллі та Ейлера-Бернуллі. 

Література до розділу: 1 -  с. 85-95, 130-133, 482-484; 2 – с. 106-113; 3 – с.46-63; 4 -  с. 62-74; 7 – 

с. 89-92 

 

Розділ 5. Елементи гідравліки (динаміки одновимірних потоків в’язкої 

нестисливої рідини). 

 

Рівняння Бернуллі для елементарного струменя в’язкої рідини. Рівняння Бернуллі для 

потоку в’язкої нестисливої рідини. Гідравлічні втрати напору. Місцеві опори. 

Література до розділу: 1 – с.96-101. 108 – 116; 2 – с.93-95, 145-160; 3 -  с. 179-190, 206-209; 4 -  

с.111-115, 172-179. 

  

Розділ 6. Динаміка в’язкої рідини. 

 

   Теорема Коші-Геймгольця. Тензор швидкостей деформації. Тензор напружень у рідині. 

Рівняння руху рідини в напруженнях. Узагальнений закон Ньютона. Рівняння Нав’є – Стокса. 

Подібність і моделювання гідродинамічних явищ. Ламінарна течія в трубах і опір. Рівняння 

Рейнольдса. Турбулентна течія в трубах і опір.  
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Література до розділу: 1 – с. 46-51, 64-74, 224-231, 242-252, 262-289; 2 – с.41-45, 60-67, 85-106, 

126-144, 154-183; 3 – с. 31-38, 137-206; 4 -  с. 50, 96-131. 

 

 

Розділ 7. Поняття пограничного шару та відривних течій. 

 

Пограничний шар та його характеристики. Відрив пограничного шару. Рівняння 

Прандтля. Задача Блазіуса. Відрив пограничного шару. Особливості і значення відриву. 

Відривні течії. 

Література до розділу: 1 – с. 293-388; 2 – 357-427, 271-275; 3 – с. 226-229, 432-440; 4 – с.571-645; 

6 – с. 439-544; 7 – с. 659-814; 8 – с. 36-54, 124-190, 571-645; 9 - с. 137-142, 170-186; 12 -  с. 669-

726. 

 

Розділ 8. Елементи газової динаміки. 

 

Основні рівняння газової динаміки. Рівняння Ейлера. Рівняння нерозривності. Рівняння 

Клапейрона-Менделеєва. Рівняння адіабати Пуассона. Рівняння політропи. Швидкість звуку в 

газі. Рівняння Бернуллі для ідеального газу. Ізоентропійне витікання газу з резервуару. 

Одновимірні течії газу в трубі змінного перерізу. Способи одержання надзвукових швидкостей.  

Прямий стрибок ущільнення. Ударна адіабата. 

Література до розділу: 1- -с. 126-157; 2 – с. 428-455; 4 – с. 74-95; 5 – с.9-34, 46-48, 117-160, 181-

184, 202-218.   

 

Рекомендована література 

 

1. Базова 

 

1. Повх И.Л. Техническая гидромеханика.- М.: Машиностроение, 1976.- 504 с. 

2. Емцев Б.Т. Техническая гидромеханика.- М.: Машиностроение, 1978.- 468 с. 

3. Войткунский Я.И., Фадеев Ю.И., Федяевский К.К. Гидромеханика.-Л.: Судостроение, 

1982.- 456 с.  

4. Аэрогидромеханика/ А.М. Мхитарян, В.В. Ушаков, А.Г. Баскакова, В.Д. Трубенок; Под 

общ. ред. А.М. Мхитаряна. – М.: Машиностроение, 1984.- 352 с. 

5. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. – М.: Наука, 1976. – 888 с. 

 

2. Допоміжна 

 

6. Лойцянский Л.Г. Механика жидкостей и газа. -  М.: Наука, 1978. – 736 с. 

7. Фабрикант Н.Я. Аєродинамика. – М.: Наука, 1964. – 816 с. 

8. Шлихтинг Г. Теория пограничного слоя. - М.: Наука, 1974. – 712 с. 

9. Прандтль Л. Гидроаэромеханика. – М.: Изд-во иностр. лит., 1949. – 520 с. 

10. Дейч М.Е. Техническая газодинамика. – М.: Энергия, 1974. – 592 с. 

11. Самойлович Г.С. Гидроаэромехъаника. – М.: Машиностроение, 1980. – 280 с. 

12. Аэродинамика в вопросах и задачах/ Н.Ф. Краснов, В.Н. Кошевой, А.Н. Данилов и др.; 

Под ред. Н.Ф. Краснова. – М.: Высшая школа, 1985.- 759 с. 

13. Прикладная гидромеханика/ А.Н. Патрашев, Л.А. Кивако, С.И. Гожий; Под.ред. А.Н. 

Патрашева. – М.: Воениздат,   1970. – 688 с. 
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Курс «Горіння палива та обладнання 

 для його спалювання» 
 

Розділ 1. Енергетичне паливо. Матеріальний баланс  процесів горіння 

 

         Тема 1.1. Енергетичне паливо та термохімія реакцій горіння 

        Загальна класифікація та види енергетичних та технологічних палив. Паливний баланс 

України та перспективи його розвитку. Історія розвітку та стан енергетики України. 

Походження та фізичні властивості викопних газоподібних, рідких та твердих палив. 

Природний газ, нафта та її походження, торф, буре, кам,яне вугілля, антрацит. Енергетичні 

характеристики палив. Склад та теплотехнічні характеристики палив. Поняття про хімічний те 

елементарний склад палива. Робоча, суха, горюча та органічна маса палива, волога, домішки. 

Формули взаємного перерахунку складу палив. 

          Осн. літ-ра: 1 - с.7 - 8; 3 - с. 7 – 9; 1 - с. 8 – 12;  1 - с. 12 - 21; 3 - с. 10 - 13. 

          Дод. літ-ра: 3 - с.7-17; 3 - с.17-20, 33-36; 3 - с.20-25. 

 

          Тема 1.2. Матеріальний баланс процесів горіння 

        Теплота спалювання палива. Розрахункові та експериментальні методи визначення теплоти 

спалювання. Основні термохімічні рівняння горіння палив. Коефіцієнт надлишку повітря. 

Тепловий баланс адіабатичного процесу горіння. Жаропродуктивність палива. Калориметрична, 

теоретична, дійсна температури горіння. 

       Осн. літ-ра: 1 - с. 21 - 26; 3 - с. 13 – 21; 4 – с. 45 – 50; 136 – 149; 6 – с. 45 – 55; 7 – с. 53 – 64; 1 

- с. 26 - 40; 7 - с. 64 – 69. 

       Дод. літ-ра: 3 - с.20-25;  

 

Розділ 2.  Основні положення теоріі горіння 

 

           Тема 2.1. Хімічна рівновага реакцій горіння 

         Хімічна рівновага і закон діючих мас. Порядок реакції. Кінетичне рівняння реакцій 1 та 11 

порядків. Залежність швидкості хімічної реакції від температури, тиску, складу суміші.  

Ланцюгові реакції горіння, їхній механізм та кінетика. 

       Осн. літ-ра: 1 - с. 47 - 58; 3 - с. 87 - 101; 4 – с. 111 - 117; 164 - 191; 6 – с. 6 – 7; 1 - с. 58 - 67; 2 

- с. 8 - 9; 4 – с. 50 - 56; 194 - 199; 7 – с. 132 – 137; 1 - с. 58 - 67; 2 - с. 8 - 9; 4 – с. 50 - 56; 194 - 199; 

7 – с. 132 – 137; 1 - с. 64 - 72; 2 - с. 9 - 11; 3 – с. 103 - 108; 4 – с. 210 – 222; 6 – с. 21 – 24; 7 – с. 

138 – 147. 

     Дод. літ-ра: 3 - с.20-25;  

  

           Тема 2.2. Процеси запалювання та розповсюдження полум,я 

           Стаціонарна теорія самозапалювання сумішей. Індукційний період самозапалювання. 

Примусове запалювання, методи та засоби. Концентраційні межі запалювання та горіння. 

Розповсюдження полум,я в газових сумішах. Нормальна, масова швидкості розповсюдження 

полум,я, вплив різних факторів. Дифузія і масообмін. Турбулентність, характеристики 

турбулентності. Процеси сумішоутворення, ламінарна та турбулентна дифузія.  

       Осн. літ-ра: 1 - с. 72 - 83; 2 - с. 11 - 24; 3 – с. 108 - 109; 5 – с. 175 - 208; 6 – с. 24 - 45; 7 – с. 

185 – 199; 1 - с. 122 - 140; 2 - с. 24 - 37; 3 – с. 108 - 120; 123 - 134; 6 – с. 73 - 82; 7 – с. 159 – 177; 1 

- с. 83 - 98; 2 - с. 37 - 46; 3 – с. 63 - 87; 134 - 139; 5 – с. 210 – 227; 1 - с. 91 – 98; 3 – С. 78 – 87. 

 

                 Тема 2.3. Аеродинаміка струменевої течії в пальникових пристроях 

             Елементи теорії турбулентних струменів. Ізотермічний турбулентний, вільний струмінь, 

характеристики течії та  сумішоутворення. Закручені турбулентні струмені. Відносний рух 

часток в потоці.  Засоби організації закручування повітряного потокую 

          Осн. літ-ра: 1 - с. 98 - 114; 3 - с. 21 - 35; 6 – с. 60 - 72; 7 – с. 70 – 93; 147 – 159; 3 - с. 35 – 62. 
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Розділ 3. Теоретичні основи та особливості горіння газоподібних палив 

 

        Тема 3.1. Основні положення теорії ламінарного горіння 

          Спалювання однорідної газової суміші. Ламінарний режим горіння. Особливості 

кінетичного горіння попередньо-перемішаних газових сумішей.  Розповсюдження полум,я в 

турбулентному потоці. Турбулентне горіння однородної газової суміші. 

        Осн. літ-ра: 1 - с. 147 - 154; 2 - с. 47 - 51; 5 – с. 255 - 290; 6 – с. 83 – 97; 1 - с. 147 - 158 ; 3 – 

С. 134 – 139; 2 –С. 37 – 51. 

       Дод. літ-ра: 3 - с.20-25. 

 

          Тема 3.2. Кінетичне горіння попередньо перемішаних газових сумішей 

         Сталість горінні газових сумішей, явища проскоку та відриву полум,я. Технічні засоби 

запобігання проскоку полум,я в пальникових пристроях. Штучна стабілізація горіння полум,я – 

теплова, аеродинамічна. Основні теорії стабілізації горіння. Особливості утворення зони 

зворотніх токів за погано обтічними тілами та в закручених потоках. Засобі інтенсифікації 

процесів горіння. Основні методи  впливу на інтенсивність сумішоутворення і горіння палив.  

Осн. літ-ра: 1 - с. 163 - 165; 2 – С. 64 – 68; 1 - с. 165 - 168; 2 – С. 64 – 68; 3 – С. 391 – 397; 

 1 - с. 168 - 172; 2 - с. 106 - 11; 7 – с. 183 - 185. 

 

 

 

          Тема 3.3. Дифузійне горіння газів 

           Сутність дифузійного горіння палив. Основні відмінності дифузійного факелу. Основні 

фактори впливу на інтенсивність да довжину дифузійного факелу. Основні методи спалювання 

газоподібного палива та класифікація пальникових пристроїв. Вимоги до пальників. 

Пальникові пристрої промислових та енергетичних котлів. 

           Осн. літ-ра: 1 - с. 155 - 158; 2 – С. 69 – 96; 1 - с. 168 – 176; 2 – С.106 – 182. 

 

Розділ 4. Спалювання рідкого палива в промисловості та енергетиці 

 

          Тема 4.1. Особливості процесу горіння рідкого палива 

        Запалювання та механізм  горіння  рідкого палива. Випаровування та горіння рідкого 

палива на відкритій поверхні. Основні схеми горіння рідкого палива. Розпилювання рідкого 

палива. Основні положення механічного та аеродинамічного розпилювання.  Основні схеми 

механічних та аеродинамічних форсунок. Енергетичні та промислові пальника для спалювання 

рідкого палива.  Газомазутні топки енергетичних котлів. 

              Осн. літ-ра: 1 - с. 176 - 206; 3 - с. 246 - 254; 5 – с. 53 - 66; 6 – с. 109 – 130; 7 – с. 218 – 

248;  1 - с. 187 – 189; 1 - с. 202 – 219; 6 – С. 119 – 130. 

        

Розділ 5. Особливості спалювання твердих палив в промислових та 

енергетичних установках 

 

          Тема 5.1. Теоріі горіння часток твердого палива. 

          Теорія гетерогенного горіння та хімічного реагування вуглецю, швидкість горіння. 

       Теорія горіння приведеної плівки. 

              Осн. літ-ра: 1 - с. 328 – 347; 3 – С. 139 – 174; 6 – С. 131 – 173. 

 

        Тема 5.2. Особливості горіння пиловугільних палив. 

        Загальні характеристики процесу горіння пиловугільних палив. Горіння монодисперсного 

пилу в факелі. Топки енергетичних котлів для спалювання пиловугільного палива. Метод 

організації горіння та топкові пристрої для спалювання палив в киплячому шарі. Особливості 

конструкцій топок для спалювання палив в киплячому шарі.  

Осн. літ-ра: 1 - С. 347 – 353; 360 – 368; 3 – С. 200 – 221; 6 – С. 172 – 179; 6 – С. 191 – 194. 
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Рекомендована література 

 

1. Базова 

 

         1. Хзмалян Д.М., Каган Я.А. Теория горения и топочные устройств /  Под ред. 

Д.М.Хзмаляна.  - М.: Энергия. - 1976. – 488 с. 
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ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНГО БІЛЕТА 
 

Форма № Н-5.05 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 

(повне найменування вищого навчального закладу) 

Ступінь вищої освіти  магістр 

Спеціальність   144  «Теплоенергетика» 

Спеціалізація  «Теплові електричні станції та установки» 

                    (назва)   

Навчальна дисципліна       Додаткове фахове випробування  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №   

1. Надати відповіді на наступні питання 

Диференційне рівняння теплопровідності, яке отримано з використанням закону 

збереження енергії згідно з яким кількість теплоти dQ1, що введено в елементарний  

об’єм з зовні за проміжок часу завдяки теплопровідності і внутрішніх джерел (стоків)  

теплоти dQ2 дорівнює зміні внутрішньої енергії, або ентальпії тіла dQ. Що дозволяє  

отримати рішення цього рівняння? Визначити кількість теплоти, яка пройде через 

всю поверхню твердого тіла в одиницю часу. Градієнтом температури gradt є вектор, 

який направлено по нормалі до ізотермічної поверхні і чисельно дорівнює похідній 

температури по напряму зміни температури. Який напрямок має градієнт температури? 

Коефіцієнт теплопровідності є фізичним параметром тіла і дорівнює кількості  

теплоти, яка проходить в одиницю часу через одиницю ізотермічної поверхні при  

температурному градієнті в 1К/м. Від яких параметрів залежить значення коефіцієнту  

теплопровідності? Яке число подібності характеризує співвідношення теплоти, 

яка переноситься конвекцією до теплоти, яка переноситься теплопровідністю 

2. Виконати рішення практичного завдання. 

Обмурок печі складається з шарів вогнетривкої цегли товщиною 1 = 250 мм і червоної 

цегли товщиною 2 = 250 мм з коефіцієнтами теплопровідності відповідно 1 = 0,83  

Вт/(мК) та 2 = 0,7 Вт/(мК) . Коефіцієнт тепловіддачі від газів до стінки 1 = 93  

Вт/(м
2К) і від стінки до оточуючого повітря 2 = 12 Вт/(м

2К) . Визначити величину  

коефіцієнта теплопередачі, та температуру між шарами цегли. Відомо, що температура 

у приміщені складає 30 С, а щільність теплового потоку дорівнює 550 Вт/м
2
. 

3. Виконати рішення практичного завдання. 

Яка буде об'ємна витрата пари в м
3
/год, що рухається зі середньою швидкістю 15м/с у 

циліндричному трубопроводі внутрішнім діаметром d= 0,2 м ? 

4. Надати відповіді на наступні питання. 

Які складові має зола в твердому паливі. Надати визначення процесу активації молекул. 

Як визначається швидкість хімічної гетерогенної реакції . Які етапи мають ланцюгові  

реакції.Від яких параметрів залежить нормальна швидкість розповсюдження полум’я. 

Затверджено на засіданні кафедри  

 

теплоенергетичних установок теплових та атомних 

електростанцій  

Протокол № 10 від « 17 » лютого 20 16 року 

 

Голова підкомісії   О.Ю.Черноусенко   

 (підпис)  (прізвище та ініціали)  
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РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 
 

Рейтинг (чисельний еквівалент оцінки з додаткового вступного випробування Ф) 

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. З дисциплін 

“Тепломасообмін” та “Горіння палива та обладнання для його спалювання ” білет включає по 

одному питанню, а з дисципліни “Гідрогазодинаміка” – два.  Загалом білет містить чотири 

питання. 

Оцінювання кожного завдання виконується за рейтинговою системою згідно  таблиці 1. 

Таблиця 1 – Розрахунок  оцінки виконання окремих завдань додаткового вступного 

випробування 

Характер виконання завдання  Кількість 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 та 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 
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“Кількість балів”, за умови відсутності штрафних балів. Штрафні бали можуть нараховуватись 

за наступне: 

 порушення логічної послідовності викладення матеріалу  1...2 штрафні бали; 

 окремі, дещо нечіткі формулювання, які допускають неоднозначні тлумачення  1 

штрафний бал за кожні 2 такі формулювання; 

 порушення масштабу при зображеннях залежностей на графіках, відсутність позначень 

величин на осях графіків  1 штрафний бал за кожні 2 з вказаних недоліків; 

 стилістичні та граматичні помилки  1 штрафний бал за 3 помилки; 

 неохайно написаний текст відповіді із значною кількістю виправлень, що суттєво 

ускладнює сприйняття відповіді  1...2 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 Чисельний 

еквівалент 

Оцінка ECTS Оцінка традиційна 

95 - 100 5 A 

зараховано 

85 - 94 4,5 B 

75 - 84 4 C 

65 - 74 3,5 D 

60 - 64 3 Е 

59 і менше 0 Fх 

не зараховано, вступник 

не допускається до 

конкурсного відбору 

 

Програму розробили: 

д.т.н., професор                                    О.Ю.Черноусенко  

к.т.н., доцент                                         Л.С.Бутовський   

к.т.н., доцент                                         Ю.І.Побіровський  

 

 

 

 
 

Програму рекомендовано кафедрою  

Теплоенергетичних установок теплових і 

атомних електростанцій 

Протокол №  10   від від   17      лютого  2016 р. 

Завідувач кафедри __________ О.Ю. Черноусенко 
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  СПЕЦІАЛЬНІСТЬ - 151 "АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП‘ЮТЕРНО-

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ " 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ - "АВТОМАТИЗОВАНЕ   УПРАВЛIННЯ   

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ" 

 
I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

Додаткові вступні випробування прийому на підготовку фахівців освітньо-

кваліфікаційних  рівнів спеціаліста та магістра для  спеціальності  151, спеціалізації 

“Автоматизоване управління теплоенергетичними процесами”, проводяться як комплексні 

випробування з фахових дисциплін «Теорія автоматичного управління», «Основи автоматизації 

технологічних процесів», «Проектування систем автоматизації».  

Додаткові вступні випробування проводяться для вступників на основі ступеня 

бакалавра, здобутого за іншими спеціальностями. Ці додаткові випробування проводяться з тих 

саме дисциплін, що й основні випробування, але за спрощеною програмою.  

 

Особи, знання яких на додаткових вступних випробування було оцінено як 

«Незараховано», до участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсному відборі не 

допускаються і на навчання не зараховуються незалежно від інших конкурсних показників. 

 

II. Теорія автоматичного управління 
 

Питання з дисципліни “ТАУ” мають на меті з`ясувати знання студентів з динаміки 

лінійних ситем автоматичного управління: типові ланки, основні лінійні закони управління, 

показники якості роботи систем. 

 

 Питання відносяться до наступних розділів курсу: 

1. Типові ланки та з'єднання в автоматичних системах. 

Основи класифікації. Типові ланки: ідеальна посилювальна, інтегруюча, апереодична 

першого ступеня, ідеальна та реальна диференцюючі, коливальна, запізнення. Типові 

взаємодії: послідовна, паралельна, за принципом зворотнього зв'язку. 

2. Основні лінійні закони регулювання. 

Пропорційний (П) регулятор. Динамічні характеристики, особливості перехідних процесів у 

системі із П – регулятором. Інтегральний (І) регулятор. Пропорційно-інтегральний (ПІ) 

регулятор. Пропорційно-інтегрально-диференціальний (ПІД) регулятор. 

3. Дослідження якості процесів регулювання. 

Дослідження якості при типових збуреннях. Прямі та непрямі показники якості. Динамічна 

похибка. Статична похибка. Коливальність. Час регулювання. Ступінь згасання. 

Перерегулювання.  

4. Автоматичні системи регулювання з додатковими інформаційними каналами. 

Каскадні автоматичні системи. Автоматичні системи регулювання із додатковим сигналом 

із проміжної точки АСР. Комбіновані автоматичні системи.   



 49 

III. Основи автоматизації технологічних процесів 

 

Питання з дисципліни «Основи АТП» мають на меті з`ясувати знання студентів з основ 

автоматизації технологічних процесів: АСУТП та їх функцій, Об‘єктів керування, та типових 

схемних рішень. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

 структуру верхнього та нижнього рівнів АСУ ТП 

 види забезпечень, порядок розробки і введення в дію АСУ ТП 

 структури типових одноконтурних і багатоконтурних САР 

 Питання відносяться до наступних розділів курсу: 

1. Загальні питання побудови АСУ ТП.  

Автоматизовані системи управління. Структура комплексу технічних засобів АСУ ТП. 

Функції АСУ ТП. Оптимізація й адаптація в АСУ ТП. Порядок розробки АСУ ТП.  

2. Об’єкти керування та типові системи автоматичного керування. 

Об'єкти керування АСУ ТП і їхні основні властивості. Методи визначення математичних 

моделей об'єктів керування. Регулювання по зворотному зв’язку. Одноконтурна система 

керування, її структура. Показники якості перехідних процесів у замкнутих системах. 

Методи настроювання одноконтурних систем автоматичного регулювання.  

3. Типові задачі регулювання теплоенергетичних об’єктів. 

Регулювання температури. Регулювання витрати газоподібного палива. Регулювання тиску. 

Регулювання рівня рідких речовин. Контур регулювання опалення житлового будинку в 

теплопункті. 

IV. Проектування систем автоматизації 
 

Питання з дисципліни “Проектування систем автоматизації” мають на меті з’ясувати 

знання студентів з організації створення проекту АСУ ТП, його основні учасники, уміння 

розробки основних конструкторських документів проектів АСУ ТП, а також знання в області 

проектування постів управління. 

 Питання відносяться до наступних розділів курсу: 

1. Організація розроблення проектів АСУТП. 

Мета і завдання проектування автоматизованих систем управління. Учасники робіт зі 

створення АСУ ТП. Стадії створення АСУ ТП.  

2. Проектування структур АСУТП. 

Структурні схеми систем автоматизації. Схеми організаційної структури. Схема 

функціональна автоматизації. Замовні специфікації. 

3. Проектування принципових електричних схем АСУТП. 

Умовні графічні і позиційні позначення елементів принципових схем. Виконання 

принципових електричних схем. Загальний склад принципової електричної схеми 

автоматизації. 

V. ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Ротач В.Я. Теория автоматического управления теплоэнергетическими процессами. – М.: 

Энергоатомиздат, 1985. 

2. Стефани Е.П. Основы построения АСУ ТП. – М.: Энергоатомиздат, 1982. 



 50 

3. Плетнев Г.П. Автоматизированное управление объектами тепловых станций. – М.: 

Энергоатомиздат, 1987. 

4. Клюев А.С., Товарнов А.Г. Наладка систем автоматического регулирования котлоагрегатов. 

– М.: Энергия, 1970. 

5. Федоров Ю.Н. Справочник инженера по АСУТП: Проектирование и разработка. Учебно-

практическое пособие. – М.: Инфа-Инженерия, 2008. – 928 с. 

6. Нестеров А.Л. Проектирование АСУ ТП: Методическое пособие. Книга 1. – СПб: 

Издательство ДЕАН, 2006. – 552 с. 

7. Нестеров А.Л. Проектирование АСУ ТП: Методическое пособие. Книга 2. – СПб: 

Издательство ДЕАН, 2009. – 944 с. 

8. Плетнев Г.П., Зайченко Ю.П., Зверев Е.А., Киселев Ю.Е. Проектирование, монтаж и 

эксплуатация автоматизированных систем управления теплоэнергетическими процессами. – 

М.: Издательство МЭИ, 1995. – 316 с. 

9. Трегуб В.Г. Проектування систем автоматизації: Навч. посібник. – К.:Видавництво Ліра –К, 

2014. – 344 с.  

10. ДСТУ Б А.2.4-3-95 (ГОСТ 21.408-93). Правила виконання робочої документації 

автоматизації технологічних процесів. 

11. ДСТУ Б А.2.4-16:2008. Автоматизація технологічних процесів. Зображення умовних 
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VI. ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

 
Форма № Н-5.05 

 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

Освітній ступінь магістр 

Спеціальність 151 - «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 

Спеціалізація  «Автоматизоване управління теплоенергетичними процесами» 
 (назва)   

Навчальна дисципліна Додаткове вступне випробування 
  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №    

1. Інтегруюча ланка. 

2. Об’єкти управління з самовирівнюванням. Характеристики стійких та нестійких 

об’єктів. 

3.  Замовник як учасник створення проекту АСУ ТП. 

4.  Розгорнутий спосіб виконання функціональної схеми. 

Затверджено на засіданні кафедри  Автоматизації теплоенергетичних процесів 

Протокол № 7 від « 10 » Лютого  20 16 року 

 

Голова підкомісії    Ю. М.Ковриго   
 (підпис)  (прізвище та ініціали)  

 

 

VII. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 
 

Рейтинг (чисельний еквівалент оцінки з додаткового вступного випробування Ф) 

враховує рівень знань і умінь, які вступник виявив при виконанні додаткового вступного 
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випробування. Кількість балів, набраних на іспиті (Ф), формується як сума балів, нарахованих 

вступнику за виконання кожного завдання додаткового вступного випробування. З дисциплін 

“Теорія автоматичного управління” та “Основи автоматизації технологічних процесів” білет 

включає по одному питанню, а з дисципліни “Проектування систем автоматизації” – два.  

Загалом білет містить чотири питання. 

Оцінювання кожного завдання виконується за рейтинговою системою згідно  таблиці 1. 

Таблиця 1 – Розрахунок  оцінки виконання окремих завдань додаткового вступного 

випробування 

Характер виконання завдання  Кількість балів 

Вступник дав повну обгрунтовану відповідь на питання. У 

викладенні відповіді присутня чітка логічна послідовність, 

формулювання точні та не допускають двозначних тлумачень.  

У разі потреби відповідь проілюстровано прикладами. 

25 

Вступник дав повну обгрунтовану відповідь на питання. Але при 

цьому відповідь має деякі  неточності  (не більше двох), які не 

можна вважати суттєвими. 

23...24 

Вступник дав достатньо повну відповідь на питання. Але 

відповідь має один з двох недоліків: 

-відсутні деякі неосновні положення, що, втім, не заважає 

зробити висновок про добре розуміння  відповідного матеріалу; 

-відповідь містить деяку достатньо суттєву неточность (не 

більше однієї). 

21...22 

Вступник дав недостатньо повну та правильну відповідь на 

питання, в ній відсутні деякі важливі положення або вона 

містить деякі помилкові твердження (не більше двох), які, втім, 

не заперечують загальне розуміння матеріалу. 

18....20 

Вступник дав недостатньо повну відповідь на питання. Наведено 

лише деякі з обов’язкових положень або вступник припустився 

суттєвих помилок при викладенні відповіді, які, втім, не 

ставлять під сумнів мінімально необхідний рівень розуміння 

матеріалу в цілому.  

15...17 

Вступник дав відповідь, що не дозволяє зробити висновок про 

мінімальний рівень володіння матеріалом. Відповідь не містить 

достатньої кількості обов’язкових положень або вступник 

припустився грубих помилок. 

14 та 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...2 штрафні бали; 

 окремі, дещо нечіткі формулювання, які допускають неоднозначні тлумачення  1 

штрафний бал за кожні 2 такі формулювання; 

 порушення масштабу при зображеннях залежностей на графіках, відсутність позначень 

величин на осях графіків  1 штрафний бал за кожні 2 з вказаних недоліків; 
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 стилістичні та граматичні помилки  1 штрафний бал за 3 помилки; 

 неохайно написаний текст відповіді із значною кількістю виправлень, що суттєво 

ускладнює сприйняття відповіді  1...2 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 
Чисельний 

еквівалент 
Оцінка ECTS Оцінка традиційна 

95-100 5 A зараховано 

85-94 4,5 B зараховано 

75-84 4 C зараховано 

65-74 3,5 D зараховано 

60-64 3 Е зараховано 

менше 60 0 FX незараховано, вступник 

виключається з 

конкурсного відбору 

 

 
 

Програму фахових вступних випробувань склали 

к.т.н., професор Ковриго Ю. М. 

к.т.н., ст. викладач Бунке О. С. 

ст. викладач  Штіфзон О.Й. 

ст. викладач  Баган Т.Г. 

           

                                                                                 

 

                                                                                Програму рекомендовано кафедрою  

                                                                                автоматизації  теплоенергетичних  процесів                                                                                 

                                                                                Протокол № 7 від  10 лютого  2016 року 

 

                                                                                Зав.кафедрою АТЕП 

                                                                                ________________Ю.М.Ковриго 
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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ - 151 - "АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП‘ЮТЕРНО-

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ" 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ - "КОМП‘ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ  

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЦЕСИ  І  ВИРОБНИЦТВА" 

 
I. ЗАГАЛЬНІ  ВІДОМОСТІ 

 

Додаткові вступні випробування прийому на підготовку фахівців освітньо-

кваліфікаційних  рівнів  спеціаліста  та  магістра  для  спеціальності  151, спеціалізації 

“Комп’ютерно-інтегровані теплоенергетичні процеси і виробництва”,    проводяться як 

комплексні випробування з фахових дисциплін «Теорія автоматичного управління», «Основи 

автоматизації технологічних процесів», «Проектування систем автоматизації» та 

«Програмування».  

Додаткові вступні випробування проводяться для вступників на основі ступеня 

бакалавра, здобутого за іншими спеціальностями. Ці додаткові випробування проводяться з тих 

саме дисциплін, що й основні випробування, але за спрощеною програмою.  

Особи, знання яких на додаткових вступних випробування було оцінено як 

«Незараховано», до участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсному відборі не 

допускаються і на навчання не зараховуються незалежно від інших конкурсних показників. 

 

II. Теорія автоматичного управління 
 

Питання з дисципліни “ТАУ” мають на меті з`ясувати знання студентів з динаміки 

лінійних ситем автоматичного управління: типові ланки, основні лінійні закони управління, 

показники якості роботи систем. 

 

 Питання відносяться до наступних розділів курсу: 

1. Типові ланки та з'єднання в автоматичних системах. 

Основи класифікації. Типові ланки: ідеальна посилювальна, інтегруюча, апереодична 

першого ступеня, ідеальна та реальна диференцюючі, коливальна, запізнення. Типові 

взаємодії: послідовна, паралельна, за принципом зворотнього зв'язку. 

2. Основні лінійні закони регулювання. 

Пропорційний (П) регулятор. Динамічні характеристики, особливості перехідних процесів у 

системі із П – регулятором. Інтегральний (І) регулятор. Пропорційно-інтегральний (ПІ) 

регулятор. Пропорційно-інтегрально-диференціальний (ПІД) регулятор. 

3. Дослідження якості процесів регулювання. 

Дослідження якості при типових збуреннях. Прямі та непрямі показники якості. Динамічна 

похибка. Статична похибка. Коливальність. Час регулювання. Ступінь згасання. 

Перерегулювання.  

4. Автоматичні системи регулювання з додатковими інформаційними каналами. 

Каскадні автоматичні системи. Автоматичні системи регулювання із додатковим сигналом 

із проміжної точки АСР. Комбіновані автоматичні системи.  
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III. Основи автоматизації технологічних процесів 

 
Питання з дисципліни «Основи АТП» мають на меті з`ясувати знання студентів з основ 

автоматизації технологічних процесів: АСУТП та їх функцій, Об‘єктів керування, та типових 

схемних рішень. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

 структуру верхнього та нижнього рівнів АСУ ТП 

 види забезпечень, порядок розробки і введення в дію АСУ ТП 

 структури типових одноконтурних і багатоконтурних САР 

 

 Питання відносяться до наступних розділів курсу: 

1. Загальні питання побудови АСУ ТП.  

Автоматизовані системи управління. Структура комплексу технічних засобів АСУ ТП. 

Функції АСУ ТП. Оптимізація й адаптація в АСУ ТП. Порядок розробки АСУ ТП.  

2. Об’єкти керування та типові системи автоматичного керування. 

Об'єкти керування АСУ ТП і їхні основні властивості. Методи визначення математичних 

моделей об'єктів керування. Регулювання по зворотному зв’язку. Одноконтурна система 

керування, її структура. Показники якості перехідних процесів у замкнутих системах. 

Методи настроювання одноконтурних систем автоматичного регулювання.  

3. Типові задачі регулювання теплоенергетичних об’єктів. 

Регулювання температури. Регулювання витрати газоподібного палива. Регулювання тиску. 

Регулювання рівня рідких речовин. Контур регулювання опалення житлового будинку в 

теплопункті. 

 
IV. Проектування систем автоматизації 

 
Питання з дисципліни “Проектування систем автоматизації” мають на меті з’ясувати 

знання студентів з організації створення проекту АСУ ТП, його основні учасники, уміння 

розробки основних конструкторських документів проектів АСУ ТП, а також знання в області 

проектування постів управління. 

 Питання відносяться до наступних розділів курсу: 

1. Організація розроблення проектів АСУТП. 

Мета і завдання проектування автоматизованих систем управління. Учасники робіт зі 

створення АСУ ТП. Стадії створення АСУ ТП.  

2. Проектування структур АСУТП. 

Структурні схеми систем автоматизації. Схеми організаційної структури. Схема 

функціональна автоматизації. Замовні специфікації. 

3. Проектування принципових електричних схем АСУТП. 

Умовні графічні і позиційні позначення елементів принципових схем. Виконання 

принципових електричних схем. Принципових електрична схема автоматизації. 
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V. Програмування 
 

Питання з дисципліни “Програмування” мають на меті з`ясувати знання студентів з 

основ програмування з використанням як процедурного, так і об’єктно-орієнтованого підходів, 

а також основ програмування на платформі .Net. 

 

Питання відносяться до наступних розділів курсу: 

1. Основи програмування. Процедурний підхід в програмуванні. 

Поняття алгоритмічної мови. Складові алгоритмічної мови. Середовище програмування та 

його компоненти. Структура програми. 

Базові типи даних, об’явлення змінних базових типів. Вирази, використання операцій в 

виразах. Мультиплікативні та адитивні операції. Операції відношення. Логічні операції. 

Операції присвоювання. Порядок обчислення операцій в виразах. Оператори розгалуження 

та циклу. 

Масиви. Одновимірні масиви. Доступ до елементів масиву. Двовимірні масиви. Поняття 

структури, об’явлення структурного типу. Доступ до елементів структури. 

Принцип процедурного підходу в програмуванні. Поняття функції. Визначення функції. 

Виклик функції. Передача аргументів функції. Реалізація вводу-виводу у програмах. 

Способи вводу-виводу. 

2. Об’єктно-орієнтоване програмування. 

Об’єктно-орієнтований підхід у програмуванні. Принципи об’єктно-орієнтованого 

програмування. Класи. Об’явлення класів. Елементи-дані та елементи-функції. Розділи 

об’явлення. Доступ до елементів класу у внутрішніх та зовнішніх функціях. Поняття 

інкапсуляції. Створення та знищення об’єктів. Поняття конструктора та деструктора. 

Композиція класів. 

Поняття спадкування. Доступ елементів-функцій похідного класу до його елементів-даних. 

Доступ до елементів похідного класу у зовнішніх функціях. Особливості роботи 

конструкторів та деструкторів при спадкуванні. Віртуальні функції та поліморфізм. 

Використання поліморфізму. 

3. Програмування на платформі .Net. 

Загальна характеристика платформи .Net. Середовище виконання програм CLR, основні 

функції CLR, поняття керованого коду. Загальна система типів CTS, примітивні типи. Типи-

значення та посилальні типи. Проміжна мова MSIL. Динамічна компіляція, JIT-компілятор. 

Бібліотека класів FCL. 

Мова C#. Основні операції мови C#. Розгалуження та цикли в C#. Виключні ситуації, 

перехоплення виключень, оператор try...catch...finally. 

Текстові рядки та масиви в C#. 

Класи, члени класів, їх різновиди. Конструктори. Методи класу. Властивості, аксесори 

властивостей, автоматичні властивості. Індексатори, одно- та багатовимірні індексатори. 

Спадкування та поліморфізм в C#. Абстрактні класи. Інтерфейси, об’явлення та реалізація 

інтерфейсів. 

Поняття делегата. Події, патерн проектування джерело-спостерігач, його реалізація в C#, 

обробники подій. 
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Колекції, узагальнені та неузагальнені колекції, основні типи колекцій. Списки та словники. 

Потоковий ввод-вивід в C#, основні види потоків та відповідні класи. Типи читання та 

запису (Reader, Writer). 
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Навчальна дисципліна Додаткове вступне випробування 

  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №   

1. Зустрічно-паралельне з’єднання ланок. 

2. Технологічні процеси як об’єкти автоматичного управління. Збурення, керуюча дія, 

входи и виходи. Узагальнена структурна схема. 

3.  Способи виконання електричних схем. 

4.  Проаналізувати запропонований програмний код та описати його. Вказати, що буде 

відбуватися при виконанні цього коду. Запропонувати можливі вдосконалення коду. 

Затверджено на засіданні кафедри  Автоматизації теплоенергетичних процесів 

Протокол № 7 від « 10 » лютого 20 16 року 

 

Голова підкомісії    Ю. М Ковриго.  
 (підпис)  (прізвище та ініціали)  

 

 

 

 

VIII. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

 

Рейтинг (чисельний еквівалент оцінки з додаткового вступного випробування Ф) 

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 комплексного фахового випробування. Білет 

включає по одному питанню з кожної дисципліни. Загалом білет містить чотири питання. 

Оцінювання кожного завдання виконується за рейтинговою системою згідно  таблиці 1. 
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Таблиця 1 – Розрахунок  оцінки виконання окремих завдань додаткового вступного 

випробування 

 

Характер виконання завдання  Кількість балів 

Вступник дав повну обгрунтовану відповідь на питання. У 

викладенні відповіді присутня чітка логічна послідовність, 

формулювання точні та не допускають двозначних тлумачень.  

У разі потреби відповідь проілюстровано прикладами. 

25 

Вступник дав повну обгрунтовану відповідь на питання. Але при 

цьому відповідь має деякі  неточності  (не більше двох), які не 

можна вважати суттєвими. 

23...24 

Вступник дав достатньо повну відповідь на питання. Але 

відповідь має один з двох недоліків: 

-відсутні деякі неосновні положення, що, втім, не заважає 

зробити висновок про добре розуміння  відповідного матеріалу; 

-відповідь містить деяку достатньо суттєву неточность (не 

більше однієї). 

21...22 

Вступник дав недостатньо повну та правильну відповідь на 

питання, в ній відсутні деякі важливі положення або вона 

містить деякі помилкові твердження (не більше двох), які, втім, 

не заперечують загальне розуміння матеріалу. 

18....20 

Вступник дав недостатньо повну відповідь на питання. Наведено 

лише деякі з обов’язкових положень або вступник припустився 

суттєвих помилок при викладенні відповіді, які, втім, не 

ставлять під сумнів мінімально необхідний рівень розуміння 

матеріалу в цілому.  

15...17 

Вступник дав відповідь, що не дозволяє зробити висновок про 

мінімальний рівень володіння матеріалом. Відповідь не містить 

достатньої кількості обов’язкових положень або вступник 

припустився грубих помилок. 

14 та 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...2 штрафні бали; 

 окремі, дещо нечіткі формулювання, які допускають неоднозначні тлумачення  1 

штрафний бал за кожні 2 такі формулювання; 

 порушення масштабу при зображеннях залежностей на графіках, відсутність позначень 

величин на осях графіків  1 штрафний бал за кожні 2 з вказаних недоліків; 

 стилістичні та граматичні помилки  1 штрафний бал за 3 помилки; 

 неохайно написаний текст відповіді із значною кількістю виправлень, що суттєво 

ускладнює сприйняття відповіді  1...2 штрафні бали. 
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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 
Чисельний 

еквівалент 
Оцінка ECTS Оцінка традиційна 

95-100 5 A зараховано 

85-94 4,5 B зараховано 

75-84 4 C зараховано 

65-74 3,5 D зараховано 

60-64 3 Е зараховано 

менше 60 0 FX незараховано, вступник 

виключається з 

конкурсного відбору 

 

Програму фахових вступних випробувань склали 

 к.т.н., професор Ковриго Ю.М. 

 к.ф-м.н., доцент Бобков В.Б. 

 к.т.н., ст. викладач Бунке О. С. 

 ст. викладач  Штіфзон О.Й. 

            ст.викладач  Баган Т.Г. 

 

                                                                                Програму рекомендовано кафедрою  

                                                                                автоматизації  теплоенергетичних  процесів                                                                                 

                                                                                Протокол № 7 від  10 лютого  2016 року 

 

                                                                                Зав.кафедрою АТЕП 

                                                                                ________________Ю.М.Ковриго 
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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ - 121 „Інженерія програмного забезпечення” 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ  „Програмне забезпечення Веб-технологій та 

мобільних пристроїв” 

 

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Вступні випробування прийому на підготовку фахівців ступеню освіти «спеціаліст» та 

«магістр» проводяться у вигляді комплексного іспиту з наступних фахових дисциплін: 

№ 

п/п 

Назва дисципліни Розробник навчальної програми 

1 Основи програмування к.т.н., Смаковський Д.С. 

2 Компютерна дискретна математика к.т.н., доцент Шаповалова С.І. 

3 Бази даних ст. викл. Дацюк О.А 

 

У наступному розділі наведені лише ті теми з відповідних навчальних програм, які 

стосуються виконання завданнь вступних випробовувань.  

 

II. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

Дисципліна „ Основи програмування ” 

Розділ 1. 

Основами конструювання ПЗ 

ТЕМА  Основні конструкції  програмування.  

Загальні відомості про організацію обчислювального процесу на ЕОМ. Основи 

алгоритмізації. Базові поняття мови програмування Pascal. Керуючі структури. 

ТЕМА Технології розробки програмного забезпечення  

Основні положення структурного програмування. Методи проектування програм. 

Процедури й функції. Стандартні бібліотечні модулі. Налагодження та тестування програм. 

ТЕМА  Алгоритми та розв'язання задач  

ТЕМА  Фундаментальні структури даних  

ТЕМА  Рекурсія  

 

Дисципліна „  Компютерна дискретна математика ” 

Розділ 1 

Теорія графів. Дерева 

ТЕМА  Основні обчислювальні алгоритми 

Базові структури даних: дерева, графи. Основні обчислювальні алгоритми: двійкові 

дерева пошуку, представлення графів, обхід в глибину та в ширину 

 

Дисципліна „ Бази даних ” 

Розділ 1 

Мова SQL 

ТЕМА  Таблиці SQL. Робота з таблицями 

Таблиці SQL. Створення таблиці. Визначення обмежень цілісності таблиці.  Зміна 

структури таблиці. Доповнення даних.  Редагування даних. Вилучення даних. Знищення 

таблиці. 
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ТЕМА  Вибірка даних із таблиць 

Вибірка даних із таблиць. Агрегатні функції. 

Розділ 2 

Моделювання предметної області 

ТЕМА  Концептуальне моделювання баз даних 

Поняття первинного, вторинного та зовнішнього ключа. Цілісність даних. Поняття 

зсилочної цілісності БД. 

 
 

IІІ. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 

Вступні випробовування проводяться у письмовій формі.  

До складу вступного випробування входять практичні завдання з 3 вищезазначених 

дисциплін. 

На виконання завдань  відводяться 2 академічні години. 

 

 

IV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

Основна література 
 

Дисципліна „ Основи програмування ” 

1. Ковалюк Т.В. Основи програмування. — К.: Видавнича група ВНV, 2005. — 394 с. 

2.  Б. Страуструп. Язык программирования С++. Специальное издание. - М.: Бином. 2006 – 

1100с. 
 

Дисципліна „ Компютерна дискретна математика ” 

1. Касьянов В.Н., Евстигнеев В.А. Графы в программировании: обработка, визуализация и 

применение. — СПб.: ВХВ - Петербург, 2003. — 1104 с 
 

Дисципліна „ Бази даних ” 

1. Основи проектування та використання баз даних : Навч. посібник – 2-ге вид., виправл. і 

допов./ В. І. Гайдаржи, О. А. Дацюк – К.:ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, ТОВ  “Фірма 

“Періодика”, 2004. - 256с. 

2. С.Д. Кузнецов. Введение в стандарты языка баз данных SQL.-  Майор, Центр 

Информационных Технологий, 2001.- 200с  

 

 

V. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ РІВНЯ  ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

 

Рейтинг (чисельний еквівалент оцінки з додаткового вступного випробування Ф) 

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

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

сума балів, нарахованих вступнику за виконання кожного завдання вступного випробування. З 

кожної дисципліни комплексного вступного випробування пропонується виконати певне 

практичне завдання відповідно до програми вступних випробувань. Виконане завдання вступного 

випробування, крім дисципліни „ Алгоритмізація та програмування ”, має складатися з 

http://www.citforum.ru/
http://www.citforum.ru/
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постановочної частини задачі, яка в разі необхідності супроводжується пояснювальними рисунками, 

запису основних розрахункових співвідношень, виконаного чисельного рішення і отриманої 

відповіді та надання пояснення розв’язку. Завдання вступного випробування з дисципліни „Основи 

програмування ” передбачає складання комп’ютерної програми. Мова програмування визначається 

вступником з наступних: Pascal, C++, Java, C#  або узгоджується з екзаменаційною комісією.  

Білет включає по одному питанню з кожної дисципліни. Загалом білет містить три 

завдання, які обираються вступником за сліпим жеребом 

 

 Оцінювання   кожного  завдання  виконується за рейтинговою системою згідно таблиці 

1: 

 

Таблиця 1. Розрахунок  оцінки виконання кожного завдання комплексного фахового 

випробування 

Характер виконання завдання  Кількість рейтингових 

балів 

Вступник виконав завдання без помилок і отримав вірну 

відповідь (комп’ютерну програму) за оптимальним 

алгоритмом / надав повне пояснення розв’язку завдання   

95 – 100 

Вступник виконав завдання із несуттєвими похибками (не 

більше двох) ,  але отримав вірну відповідь (комп’ютерну 

програму) / надав пояснення одержаних результатів, але 

не представив окрему формулу/правило, за яким 

проведено розв’язування завдання 

85 – 94 

Вступник виконав завдання, але відповідь (комп’ютерна 

програма) отримана з неналежною точністю або 

неоптимальним методом (не виконав одну з вимог, 

поставлених до комп’ютерної програми) / в процесі 

розв’язування допустив арифметичні помилки, але хід 

розв’язування вірний / неповно або неналежним чином  

відобразив пояснення (розрахунки) щодо розв’язування 

завдання  

75 – 84 

Вступник при виконанні завдання використав метод 

(стратегію), відмінний від заданого (не виконав 2-3 

вимоги, поставлені до комп’ютерної програми),  / 

припустився помилок, які призвели до кінцевої відповіді з 

певними недоліками / неповно або неналежним чином  

відобразив пояснення (розрахунки) щодо розв’язування 

завдання  

65 – 74 

Вступник розв’язав завдання частково, коректно 

виконавши не менше 60% логічних кроків розв’язання 

(60% вимог до комп’ютерної програми), неповно або 

неналежним чином  відобразив пояснення (розрахунки) 

щодо розв’язування завдання  

60 – 64 

Вступник припустився суттєвих помилок, які призвели до 

некоректної схеми розв’язування задачі / намагався дати 

відповідь на завдання, яке не сформульоване в 

екзаменаційному білеті  

59 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 
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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 середньоарифметичне значення балів, 

нарахованих вступнику за окремі завдання комплексного фахового випробування. Для 

випробування, яке складається із 3-х завдань: Ф = (Ф1+Ф2+ Ф3)/3. 

 

Для переведення сумарного рейтингу RD у традиційні оцінки слід користуватися 

таблицею 2. 

 

          Таблиця 2. Відповідність сумарного рейтингу Ф традиційним оцінкам 
 

Значення Ф Чисельний 

еквівалент 

Оцінка ECTS Оцінка традиційна 

95 - 100 5 A зараховано 

85 - 94 4,5 B зараховано 

75 - 84 4 C зараховано 

65 - 74 3,5 D зараховано 

60 - 64 3 Е зараховано 

59 і менше 0 Fх 

не зараховано, 

вступник 

виключається з 

конкурсного відбору 

 

 

Зразок екзаменаційного білета наведено на рисунку 1. Екзаменаційні завдання білетів 

для ступенів освіти магістр і ступенів освіти спеціаліст відрізняються рівнем складності. 
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Зразок екзаменаційного білета 
 

Форма № Н-5.05 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 

(повне найменування вищого навчального закладу) 

Галузь 12 Інформаційні технології 

Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення» 

Спеціалізація   «Програмне забезпечення Веб-технологій та мобільних пристроїв» 

 (назва)   

Навчальна дисципліна Додаткове  фахове  випробування 

  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 

 

 

1. Будь-якою мовою програмування написати програму, в якій оголосити й заповнити випадковими значеннями одновимірний масив із 

20 цілих чисел та вивести всі елементи масиву, які не повторюються. 

 

2. Написати програму визначення найкоротшого циклу в зв'язному графі, який задано переліком ребер. 

 

3. а).Відобразити концептуальну модель поданого фрагменту бази даних, створеного з використанням наступних команд: 

CREATE  DATABASE   Dekanat  ......... 

CREATE TABLE Special ( 

Kod_Spec  INTEGER   PRIMARY KEY,  

Nazva CHAR (50)) 

CREATE TABLE  Student ( 

Id_Student  CHAR (10)  PRIMARY KEY,  

Fam CHAR (15) NOT NULL,  

Name CHAR (10),  

Grupa CHAR (5) NOT NULL,  

Kurs INTEGER CHECK (Kurs>0 and Kurs<7)  DEFAULT 1,  

Kod_Spec  INTEGER   

FOREIGN KEY (Kod_ Spec) REFERENCES Special)  

б).Наведіть, як виглядатиме створена у попередньому завданні таблиця Student після виконання наступних команд: 

INSERT INTO  Student (Id_Student, Fam, Name, Grupa, Kurs, Kod_ Spec)    

VALUES (‘111’, ‘Іванов’, ‘Іван’, ‘ТР-11’, 3, 1) 

INSERT INTO  Student (Id_Student, Fam, Name, Grupa, Kurs, Kod_ Spec)    

VALUES (‘112’, ‘Андрієнко’, ‘Петро’, ‘ТР-11’, 3, 1) 

INSERT INTO  Student (Id_Student, Fam, Name, Grupa, Kurs, Kod_ Spec)    

VALUES (‘113’, ‘Петров’, ‘Олександр’, ‘ТМ-31’, 1, 1) 

INSERT INTO  Student (Id_Student, Fam, Name, Grupa, Kurs, Kod_ Spec)    

VALUES (‘114’, ‘Сидоров’, ‘Сергій’, ‘ТВ-12’, 3, 1) 

INSERT INTO  Student (Id_Student, Fam, Name, Grupa, Kurs, Kod_ Spec)    

VALUES (‘115’, ‘Корнієнко’, ‘Юрій’, ‘ТМ-02’, 4, 1) 

INSERT INTO  Student (Id_Student, Fam, Name, Grupa, Kurs, Kod_ Spec)    

VALUES (‘116’, ‘Іванова’, ‘Світлана’, ‘ТР-11’, 3, 1) 

UPDATE  Student    SET   Kod_Spec =2  WHERE  Grupa=’TP-11’ 

 

в). Визначити, скільки записів залишиться в таблиці Student після виконання наступної команди: 

DELETE  FROM Student  WHERE   Kurs=3  

 

Програму фахових вступних випробувань склали: 

к.т.н., доцент                                 С.І. Шаповалова  

к.т.н.,                                              Д.С.Смаковський  

ст. викладач                                   О.А Дацюк  

 

 д.т.н., професор Лук’яненко С.О. 

к.т.н., доцент Сидоренко Ю.В. 

к.т.н., доцент Шаповалова С.І. 

к.т.н. Смаковський Д.С. 

 

Програму рекомендовано кафедрою 

автоматизації проектування енергетичних 

процесів і систем 

                                                                                 Протокол № 7 від 17 лютого 2016 року 

                                                                                 Зав.кафедрою АПЕПС 

                                                                                 ________________С.О. Лук'яненко  
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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 121 „Інженерія програмного забезпечення” 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

„Програмне забезпечення розподілених систем” 
 

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Вступні випробування прийому на підготовку фахівців ступеню освіти «спеціаліст» та 

«магістр» проводяться у вигляді комплексного іспиту з наступних фахових дисциплін: 

№ 

п/п 

Назва дисципліни Розробник навчальної програми 

1 Основи програмування к.т.н., Смаковський Д.С. 

2 Компютерна дискретна математика к.т.н., доцент Шаповалова С.І. 

3 Бази даних ст. викл. Дацюк О.А 

 

У наступному розділі наведені лише ті теми з відповідних навчальних програм, які 

стосуються виконання завданнь вступних випробовувань.  

 

 

II. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

Дисципліна „ Основи програмування ” 

Розділ 1. 

Основами конструювання ПЗ 

ТЕМА  Основні конструкції  програмування.  

Загальні відомості про організацію обчислювального процесу на ЕОМ. Основи 

алгоритмізації. Базові поняття мови програмування Pascal. Керуючі структури. 

ТЕМА Технології розробки програмного забезпечення  

Основні положення структурного програмування. Методи проектування програм. 

Процедури й функції. Стандартні бібліотечні модулі. Налагодження та тестування програм. 

ТЕМА  Алгоритми та розв'язання задач  

ТЕМА  Фундаментальні структури даних  

ТЕМА  Рекурсія  

 

Дисципліна „  Компютерна дискретна математика ” 

Розділ 1 

Теорія графів. Дерева 

ТЕМА  Основні обчислювальні алгоритми 

Базові структури даних: дерева, графи. Основні обчислювальні алгоритми: двійкові 

дерева пошуку, представлення графів, обхід в глибину та в ширину 

 

Дисципліна „ Бази даних ” 

Розділ 1 

Мова SQL 

ТЕМА  Таблиці SQL. Робота з таблицями 

Таблиці SQL. Створення таблиці. Визначення обмежень цілісності таблиці.  Зміна 

структури таблиці. Доповнення даних.  Редагування даних. Вилучення даних. Знищення 

таблиці. 
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ТЕМА  Вибірка даних із таблиць 

Вибірка даних із таблиць. Агрегатні функції. 

Розділ 2 

Моделювання предметної області 

ТЕМА  Концептуальне моделювання баз даних 

Поняття первинного, вторинного та зовнішнього ключа. Цілісність даних. Поняття 

зсилочної цілісності БД. 

 

 

IІІ. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 

Вступні випробовування проводяться у письмовій формі.  

До складу вступного випробування входять практичні завдання з 3 вищезазначених 

дисциплін. 

На виконання завдань  відводяться 2 академічні години. 

 

IV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

Основна література 
 

Дисципліна „ Основи програмування ” 

3. Ковалюк Т.В. Основи програмування. — К.: Видавнича група ВНV, 2005. — 394 с. 

4.  Б. Страуструп. Язык программирования С++. Специальное издание. - М.: Бином. 2006 – 

1100с. 

 

Дисципліна „ Компютерна дискретна математика ” 

2. Касьянов В.Н., Евстигнеев В.А. Графы в программировании: обработка, визуализация и 

применение. — СПб.: ВХВ - Петербург, 2003. — 1104 с 

 

Дисципліна „ Бази даних ” 

3. Основи проектування та використання баз даних : Навч. посібник – 2-ге вид., виправл. і 

допов./ В. І. Гайдаржи, О. А. Дацюк – К.:ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, ТОВ  “Фірма 

“Періодика”, 2004. - 256с. 

4. С.Д. Кузнецов. Введение в стандарты языка баз данных SQL.-  Майор, Центр 

Информационных Технологий, 2001.- 200с  

 

V. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ РІВНЯ  ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

 

Рейтинг (чисельний еквівалент оцінки з додаткового вступного випробування Ф) 

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

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

сума балів, нарахованих вступнику за виконання кожного завдання вступного випробування. З 

кожної дисципліни комплексного вступного випробування пропонується виконати певне 

практичне завдання відповідно до програми вступних випробувань. Виконане завдання вступного 

випробування, крім дисципліни „ Алгоритмізація та програмування ”, має складатися з 

постановочної частини задачі, яка в разі необхідності супроводжується пояснювальними рисунками, 

запису основних розрахункових співвідношень, виконаного чисельного рішення і отриманої 

http://www.citforum.ru/
http://www.citforum.ru/
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відповіді та надання пояснення розв’язку. Завдання вступного випробування з дисципліни „Основи 

програмування ” передбачає складання комп’ютерної програми. Мова програмування визначається 

вступником з наступних: Pascal, C++, Java, C#  або узгоджується з екзаменаційною комісією.  

Білет включає по одному питанню з кожної дисципліни. Загалом білет містить три 

завдання, які обираються вступником за сліпим жеребом 

Оцінювання   кожного  завдання  виконується за рейтинговою системою згідно таблиці 

1: 

Таблиця 1. Розрахунок  оцінки виконання кожного завдання комплексного фахового 

випробування 

Характер виконання завдання  Кількість рейтингових 

балів 

Вступник виконав завдання без помилок і отримав вірну 

відповідь (комп’ютерну програму) за оптимальним 

алгоритмом / надав повне пояснення розв’язку завдання   

95 – 100 

Вступник виконав завдання із несуттєвими похибками (не 

більше двох) ,  але отримав вірну відповідь (комп’ютерну 

програму) / надав пояснення одержаних результатів, але 

не представив окрему формулу/правило, за яким 

проведено розв’язування завдання 

85 – 94 

Вступник виконав завдання, але відповідь (комп’ютерна 

програма) отримана з неналежною точністю або 

неоптимальним методом (не виконав одну з вимог, 

поставлених до комп’ютерної програми) / в процесі 

розв’язування допустив арифметичні помилки, але хід 

розв’язування вірний / неповно або неналежним чином  

відобразив пояснення (розрахунки) щодо розв’язування 

завдання  

75 – 84 

Вступник при виконанні завдання використав метод 

(стратегію), відмінний від заданого (не виконав 2-3 

вимоги, поставлені до комп’ютерної програми),  / 

припустився помилок, які призвели до кінцевої відповіді з 

певними недоліками / неповно або неналежним чином  

відобразив пояснення (розрахунки) щодо розв’язування 

завдання  

65 – 74 

Вступник розв’язав завдання частково, коректно 

виконавши не менше 60% логічних кроків розв’язання 

(60% вимог до комп’ютерної програми), неповно або 

неналежним чином  відобразив пояснення (розрахунки) 

щодо розв’язування завдання  

60 – 64 

Вступник припустився суттєвих помилок, які призвели до 

некоректної схеми розв’язування задачі / намагався дати 

відповідь на завдання, яке не сформульоване в 

екзаменаційному білеті  

59 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 
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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 середньоарифметичне значення балів, 

нарахованих вступнику за окремі завдання комплексного фахового випробування. Для 

випробування, яке складається із 3-х завдань: Ф = (Ф1+Ф2+ Ф3)/3. 

 

Для переведення сумарного рейтингу RD у традиційні оцінки слід користуватися 

таблицею 2. 

 

Таблиця 2. Відповідність сумарного рейтингу Ф традиційним оцінкам 
 

Значення Ф Чисельний 

еквівалент 

Оцінка ECTS Оцінка традиційна 

95 - 100 5 A зараховано 

85 - 94 4,5 B зараховано 

75 - 84 4 C зараховано 

65 - 74 3,5 D зараховано 

60 - 64 3 Е зараховано 

59 і менше 0 Fх 

не зараховано, 

вступник 

виключається з 

конкурсного відбору 

 

 

 

 

Зразок екзаменаційного білета наведено на рисунку 1. Екзаменаційні завдання білетів для 

ступенів освіти магістр і ступенів освіти спеціаліст відрізняються рівнем складності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок екзаменаційного білета 
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Форма № Н-5.05 

 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»  

(повне найменування вищого навчального закладу) 

Галузь 12 Інформаційні технології 

Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення» 

Спеціалізація   «Програмне забезпечення розподілених систем» 

 (назва)   

Навчальна дисципліна Додаткове  фахове  випробування 

  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 

 

 

1. Будь-якою мовою програмування написати програму, в якій оголосити й заповнити випадковими значеннями одновимірний масив із 20 

цілих чисел та вивести всі елементи масиву, які не повторюються. 

 

2. Написати програму визначення найкоротшого циклу в зв'язному графі, який задано переліком ребер. 

 

3. а).Відобразити концептуальну модель поданого фрагменту бази даних, створеного з використанням наступних команд: 

CREATE  DATABASE   Dekanat  ......... 

CREATE TABLE Special ( 

Kod_Spec  INTEGER   PRIMARY KEY,  

Nazva CHAR (50)) 

CREATE TABLE  Student ( 

Id_Student  CHAR (10)  PRIMARY KEY,  

Fam CHAR (15) NOT NULL,  

Name CHAR (10),  

Grupa CHAR (5) NOT NULL,  

Kurs INTEGER CHECK (Kurs>0 and Kurs<7)  DEFAULT 1,  

Kod_Spec  INTEGER   

FOREIGN KEY (Kod_ Spec) REFERENCES Special)  

б).Наведіть, як виглядатиме створена у попередньому завданні таблиця Student після виконання наступних команд: 

INSERT INTO  Student (Id_Student, Fam, Name, Grupa, Kurs, Kod_ Spec)    

VALUES (‘111’, ‘Іванов’, ‘Іван’, ‘ТР-11’, 3, 1) 

INSERT INTO  Student (Id_Student, Fam, Name, Grupa, Kurs, Kod_ Spec)    

VALUES (‘112’, ‘Андрієнко’, ‘Петро’, ‘ТР-11’, 3, 1) 

INSERT INTO  Student (Id_Student, Fam, Name, Grupa, Kurs, Kod_ Spec)    

VALUES (‘113’, ‘Петров’, ‘Олександр’, ‘ТМ-31’, 1, 1) 

INSERT INTO  Student (Id_Student, Fam, Name, Grupa, Kurs, Kod_ Spec)    

VALUES (‘114’, ‘Сидоров’, ‘Сергій’, ‘ТВ-12’, 3, 1) 

INSERT INTO  Student (Id_Student, Fam, Name, Grupa, Kurs, Kod_ Spec)    

VALUES (‘115’, ‘Корнієнко’, ‘Юрій’, ‘ТМ-02’, 4, 1) 

INSERT INTO  Student (Id_Student, Fam, Name, Grupa, Kurs, Kod_ Spec)    

VALUES (‘116’, ‘Іванова’, ‘Світлана’, ‘ТР-11’, 3, 1) 

UPDATE  Student    SET   Kod_Spec =2  WHERE  Grupa=’TP-11’ 

 

в). Визначити, скільки записів залишиться в таблиці Student після виконання наступної команди: 

DELETE  FROM Student  WHERE   Kurs=3  

 

Програму фахових вступних випробувань склали: 

к.т.н., доцент,                               С.І. Шаповалова  

к.т.н.,                                             Д.С.Смаковський  

ст. викладач                                  О.А Дацюк  

 д.т.н., професор Лук’яненко С.О. 

к.т.н., доцент Сидоренко Ю.В. 

к.т.н., доцент Шаповалова С.І. 

к.т.н. Смаковський Д.С. 

 

 

Програму рекомендовано кафедрою 

автоматизації проектування енергетичних 

процесів і систем 

                                                                                 Протокол № 7 від 17 лютого 2016 року 

                                                                                 Зав.кафедрою АПЕПС 

                                                                                 ________________С.О. Лук'яненко  
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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 122 „Комп’ютерні науки та інформаційні системи” 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

„ Інформаційні технології  моніторингу довкілля” 
 

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Вступні випробування прийому на підготовку фахівців ступеню освіти «спеціаліст» та 

«магістр» проводяться у вигляді комплексного іспиту з наступних фахових дисциплін: 

№ 

п/п 

Назва дисципліни Розробник навчальної програми 

1 Алгоритмізація та програмування к.т.н., Смаковський Д.С. 

2 Дискретна математика к.т.н., доцент Шаповалова С.І. 

3 Організація баз даних та знань ст. викл. Дацюк О.А 

 

У наступному розділі наведені лише ті теми з відповідних навчальних програм, які 

стосуються виконання завданнь вступних випробовувань.  

 

II. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

Дисципліна „ Алгоритмізація та програмування ” 

Розділ 1. 

Основами конструювання ПЗ 

ТЕМА  Основні конструкції  програмування.  

Загальні відомості про організацію обчислювального процесу на ЕОМ. Основи 

алгоритмізації. Базові поняття мови програмування Pascal. Керуючі структури. 

ТЕМА Технології розробки програмного забезпечення  

Основні положення структурного програмування. Методи проектування програм. 

Процедури й функції. Стандартні бібліотечні модулі. Налагодження та тестування програм. 

ТЕМА  Алгоритми та розв'язання задач  

ТЕМА  Фундаментальні структури даних  

ТЕМА  Рекурсія  

 

Дисципліна „  Дискретна математика ” 

Розділ 1 

Теорія графів. Дерева 

ТЕМА  Основні обчислювальні алгоритми 

Базові структури даних: дерева, графи. Основні обчислювальні алгоритми: двійкові 

дерева пошуку, представлення графів, обхід в глибину та в ширину 

 

Дисципліна „Організація баз даних та знань” 

Розділ 1 

Мова SQL 

ТЕМА  Таблиці SQL. Робота з таблицями 

Таблиці SQL. Створення таблиці. Визначення обмежень цілісності таблиці.  Зміна 

структури таблиці. Доповнення даних.  Редагування даних. Вилучення даних. Знищення 

таблиці. 
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ТЕМА  Вибірка даних із таблиць 

Вибірка даних із таблиць. Агрегатні функції. 

Розділ 2 

Моделювання предметної області 

ТЕМА  Концептуальне моделювання баз даних 

Поняття первинного, вторинного та зовнішнього ключа. Цілісність даних. Поняття 

зсилочної цілісності БД. 

 

 

IІІ. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 

Вступні випробовування проводяться у письмовій формі.  

До складу вступного випробування входять практичні завдання з 3 вищезазначених 

дисциплін. 

На виконання завдань  відводяться 2 академічні години. 

 

 

IV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

Основна література 

 

Дисципліна „ Алгоритмізація та програмування ” 

5. Ковалюк Т.В. Основи програмування. — К.: Видавнича група ВНV, 2005. — 394 с. 

6.  Б. Страуструп. Язык программирования С++. Специальное издание. - М.: Бином. 2006 – 

1100с. 

 

Дисципліна „ Дискретна математика ” 

3. Касьянов В.Н., Евстигнеев В.А. Графы в программировании: обработка, визуализация и 

применение. — СПб.: ВХВ - Петербург, 2003. — 1104 с 

 

Дисципліна „ Організація баз даних та знань ” 

5. Основи проектування та використання баз даних : Навч. посібник – 2-ге вид., виправл. і 

допов./ В. І. Гайдаржи, О. А. Дацюк – К.:ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, ТОВ  “Фірма 

“Періодика”, 2004. - 256с. 

6. С.Д. Кузнецов. Введение в стандарты языка баз данных SQL.-  Майор, Центр 

Информационных Технологий, 2001.- 200с  

 

 

V. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ РІВНЯ  ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

 

Рейтинг (чисельний еквівалент оцінки з додаткового вступного випробування Ф) 

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

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

сума балів, нарахованих вступнику за виконання кожного завдання вступного випробування. З 

кожної дисципліни комплексного вступного випробування пропонується виконати певне 

практичне завдання відповідно до програми вступних випробувань. Виконане завдання вступного 

http://www.citforum.ru/
http://www.citforum.ru/
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випробування, крім дисципліни „ Алгоритмізація та програмування ”, має складатися з 

постановочної частини задачі, яка в разі необхідності супроводжується пояснювальними рисунками, 

запису основних розрахункових співвідношень, виконаного чисельного рішення і отриманої 

відповіді та надання пояснення розв’язку. Завдання вступного випробування з дисципліни „Основи 

програмування ” передбачає складання комп’ютерної програми. Мова програмування визначається 

вступником з наступних: Pascal, C++, Java, C#  або узгоджується з екзаменаційною комісією.  

Білет включає по одному питанню з кожної дисципліни. Загалом білет містить три 

завдання, які обираються вступником за сліпим жеребом 

 

Оцінювання   кожного  завдання  виконується за рейтинговою системою згідно таблиці 

1: 

 

Таблиця 1. Розрахунок  оцінки виконання кожного завдання комплексного фахового 

випробування 

Характер виконання завдання  Кількість рейтингових 

балів 

Вступник виконав завдання без помилок і отримав вірну 

відповідь (комп’ютерну програму) за оптимальним 

алгоритмом / надав повне пояснення розв’язку завдання   

95 – 100 

Вступник виконав завдання із несуттєвими похибками (не 

більше двох) ,  але отримав вірну відповідь (комп’ютерну 

програму) / надав пояснення одержаних результатів, але 

не представив окрему формулу/правило, за яким 

проведено розв’язування завдання 

85 – 94 

Вступник виконав завдання, але відповідь (комп’ютерна 

програма) отримана з неналежною точністю або 

неоптимальним методом (не виконав одну з вимог, 

поставлених до комп’ютерної програми) / в процесі 

розв’язування допустив арифметичні помилки, але хід 

розв’язування вірний / неповно або неналежним чином  

відобразив пояснення (розрахунки) щодо розв’язування 

завдання  

75 – 84 

Вступник при виконанні завдання використав метод 

(стратегію), відмінний від заданого (не виконав 2-3 

вимоги, поставлені до комп’ютерної програми),  / 

припустився помилок, які призвели до кінцевої відповіді з 

певними недоліками / неповно або неналежним чином  

відобразив пояснення (розрахунки) щодо розв’язування 

завдання  

65 – 74 

Вступник розв’язав завдання частково, коректно 

виконавши не менше 60% логічних кроків розв’язання 

(60% вимог до комп’ютерної програми), неповно або 

неналежним чином  відобразив пояснення (розрахунки) 

щодо розв’язування завдання  

60 – 64 

Вступник припустився суттєвих помилок, які призвели до 

некоректної схеми розв’язування задачі / намагався дати 

відповідь на завдання, яке не сформульоване в 

екзаменаційному білеті  

59 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 
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“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 середньоарифметичне значення балів, 

нарахованих вступнику за окремі завдання комплексного фахового випробування. Для 

випробування, яке складається із 3-х завдань: Ф = (Ф1+Ф2+ Ф3)/3. 

 

Для переведення сумарного рейтингу RD у традиційні оцінки слід користуватися 

таблицею 2. 

 

Таблиця 2. Відповідність сумарного рейтингу Ф традиційним оцінкам 
 

Значення Ф Чисельний 

еквівалент 

Оцінка ECTS Оцінка традиційна 

95 - 100 5 A зараховано 

85 - 94 4,5 B зараховано 

75 - 84 4 C зараховано 

65 - 74 3,5 D зараховано 

60 - 64 3 Е зараховано 

59 і менше 0 Fх 

не зараховано, 

вступник 

виключається з 

конкурсного відбору 

 

 

 

 

 

Зразок екзаменаційного білета наведено на рисунку 1. Екзаменаційні завдання білетів для 

ступенів освіти магістр і ступенів освіти спеціаліст відрізняються рівнем складності. 
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Зразок екзаменаційного білета 
Форма № Н-5.05 

 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 

(повне найменування вищого навчального закладу) 

Галузь 12 Інформаційні технології 

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні системи» 

Спеціалізація   «Інформаційні технології  моніторингу довкілля» 

 (назва)   

Навчальна дисципліна Додаткове  фахове  випробування 

  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 

 

 

1. Будь-якою мовою програмування написати програму, в якій оголосити й заповнити випадковими значеннями 

одновимірний масив із 20 цілих чисел та вивести всі елементи масиву, які не повторюються. 

 

2. Написати програму визначення найкоротшого циклу в зв'язному графі, який задано переліком ребер. 

 

3. а).Відобразити концептуальну модель поданого фрагменту бази даних, створеного з використанням наступних команд: 

CREATE  DATABASE   Dekanat  ......... 

CREATE TABLE Special ( 

Kod_Spec  INTEGER   PRIMARY KEY,  

Nazva CHAR (50)) 

CREATE TABLE  Student ( 

Id_Student  CHAR (10)  PRIMARY KEY,  

Fam CHAR (15) NOT NULL,  

Name CHAR (10),  

Grupa CHAR (5) NOT NULL,  

Kurs INTEGER CHECK (Kurs>0 and Kurs<7)  DEFAULT 1,  

Kod_Spec  INTEGER   

FOREIGN KEY (Kod_ Spec) REFERENCES Special)  

б).Наведіть, як виглядатиме створена у попередньому завданні таблиця Student після виконання наступних команд: 

INSERT INTO  Student (Id_Student, Fam, Name, Grupa, Kurs, Kod_ Spec)    

VALUES (‘111’, ‘Іванов’, ‘Іван’, ‘ТР-11’, 3, 1) 

INSERT INTO  Student (Id_Student, Fam, Name, Grupa, Kurs, Kod_ Spec)    

VALUES (‘112’, ‘Андрієнко’, ‘Петро’, ‘ТР-11’, 3, 1) 

INSERT INTO  Student (Id_Student, Fam, Name, Grupa, Kurs, Kod_ Spec)    

VALUES (‘113’, ‘Петров’, ‘Олександр’, ‘ТМ-31’, 1, 1) 

INSERT INTO  Student (Id_Student, Fam, Name, Grupa, Kurs, Kod_ Spec)    

VALUES (‘114’, ‘Сидоров’, ‘Сергій’, ‘ТВ-12’, 3, 1) 

INSERT INTO  Student (Id_Student, Fam, Name, Grupa, Kurs, Kod_ Spec)    

VALUES (‘115’, ‘Корнієнко’, ‘Юрій’, ‘ТМ-02’, 4, 1) 

INSERT INTO  Student (Id_Student, Fam, Name, Grupa, Kurs, Kod_ Spec)    

VALUES (‘116’, ‘Іванова’, ‘Світлана’, ‘ТР-11’, 3, 1) 

UPDATE  Student    SET   Kod_Spec =2  WHERE  Grupa=’TP-11’ 

 

в). Визначити, скільки записів залишиться в таблиці Student після виконання наступної команди: 

DELETE  FROM Student  WHERE   Kurs=3  

 

Програму фахових вступних випробувань склали: 

к.т.н., доцент                                 С.І. Шаповалова  

к.т.н.,                                              Д.С.Смаковський  

ст. викладач                                   О.А Дацюк  

 

 д.т.н., професор Лук’яненко С.О. 

к.т.н., доцент Сидоренко Ю.В. 

к.т.н., доцент Шаповалова С.І. 

к.т.н. Смаковський Д.С. 

Програму рекомендовано кафедрою 

автоматизації проектування енергетичних 

процесів і систем 

                                                                                 Протокол № 7 від 17 лютого 2016 року 

                                                                                 Зав.кафедрою АПЕПС 

                                                                                 ________________С.О. Лук'яненко  
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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 122 „Комп’ютерні науки та інформаційні системи” 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

„ Геометричне моделювання в інформаційних системах” 
 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Вступні випробування прийому на підготовку фахівців ступеню освіти «спеціаліст» та 

«магістр» проводяться у вигляді комплексного іспиту з наступних фахових дисциплін: 

№ 

п/п 

Назва дисципліни Розробник навчальної програми 

1 Алгоритмізація та програмування к.т.н., Смаковський Д.С. 

2 Дискретна математика к.т.н., доцент Шаповалова С.І. 

3 Організація баз даних та знань ст. викл. Дацюк О.А 

 

У наступному розділі наведені лише ті теми з відповідних навчальних програм, які 

стосуються виконання завданнь вступних випробовувань.  

 

II. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

Дисципліна „ Алгоритмізація та програмування ” 

Розділ 1. 

Основами конструювання ПЗ 

ТЕМА  Основні конструкції  програмування.  

Загальні відомості про організацію обчислювального процесу на ЕОМ. Основи 

алгоритмізації. Базові поняття мови програмування Pascal. Керуючі структури. 

ТЕМА Технології розробки програмного забезпечення  

Основні положення структурного програмування. Методи проектування програм. 

Процедури й функції. Стандартні бібліотечні модулі. Налагодження та тестування програм. 

ТЕМА  Алгоритми та розв'язання задач  

ТЕМА  Фундаментальні структури даних  

ТЕМА  Рекурсія  
 

Дисципліна „  Дискретна математика ” 

Розділ 1 

Теорія графів. Дерева 

ТЕМА  Основні обчислювальні алгоритми 

Базові структури даних: дерева, графи. Основні обчислювальні алгоритми: двійкові 

дерева пошуку, представлення графів, обхід в глибину та в ширину 

 

Дисципліна „Організація баз даних та знань” 

Розділ 1 

Мова SQL 

ТЕМА  Таблиці SQL. Робота з таблицями 

Таблиці SQL. Створення таблиці. Визначення обмежень цілісності таблиці.  Зміна 

структури таблиці. Доповнення даних.  Редагування даних. Вилучення даних. Знищення 

таблиці. 

ТЕМА  Вибірка даних із таблиць 
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Вибірка даних із таблиць. Агрегатні функції. 

Розділ 2 

Моделювання предметної області 

ТЕМА  Концептуальне моделювання баз даних 

Поняття первинного, вторинного та зовнішнього ключа. Цілісність даних. Поняття 

зсилочної цілісності БД. 
 

IІІ. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 

Вступні випробовування проводяться у письмовій формі.  

До складу вступного випробування входять практичні завдання з 3 вищезазначених 

дисциплін. 

На виконання завдань  відводяться 2 академічні години. 

 

IV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

Основна література 

 

Дисципліна „ Алгоритмізація та програмування ” 

7. Ковалюк Т.В. Основи програмування. — К.: Видавнича група ВНV, 2005. — 394 с. 

8.  Б. Страуструп. Язык программирования С++. Специальное издание. - М.: Бином. 2006 – 

1100с. 

 

Дисципліна „ Дискретна математика ” 

4. Касьянов В.Н., Евстигнеев В.А. Графы в программировании: обработка, визуализация и 

применение. — СПб.: ВХВ - Петербург, 2003. — 1104 с 

 

Дисципліна „ Організація баз даних та знань ” 

7. Основи проектування та використання баз даних : Навч. посібник – 2-ге вид., виправл. і 

допов./ В. І. Гайдаржи, О. А. Дацюк – К.:ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, ТОВ  “Фірма 

“Періодика”, 2004. - 256с. 

8. С.Д. Кузнецов. Введение в стандарты языка баз данных SQL.-  Майор, Центр 

Информационных Технологий, 2001.- 200с  

 

V. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ РІВНЯ  ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 
 

Рейтинг (чисельний еквівалент оцінки з додаткового вступного випробування Ф) 

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

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

сума балів, нарахованих вступнику за виконання кожного завдання вступного випробування. З 

кожної дисципліни комплексного вступного випробування пропонується виконати певне 

практичне завдання відповідно до програми вступних випробувань. Виконане завдання вступного 

випробування, крім дисципліни „ Алгоритмізація та програмування ”, має складатися з 

постановочної частини задачі, яка в разі необхідності супроводжується пояснювальними рисунками, 

запису основних розрахункових співвідношень, виконаного чисельного рішення і отриманої 

відповіді та надання пояснення розв’язку. Завдання вступного випробування з дисципліни „Основи 

http://www.citforum.ru/
http://www.citforum.ru/
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програмування ” передбачає складання комп’ютерної програми. Мова програмування визначається 

вступником з наступних: Pascal, C++, Java, C#  або узгоджується з екзаменаційною комісією.  

Білет включає по одному питанню з кожної дисципліни. Загалом білет містить три 

завдання, які обираються вступником за сліпим жеребом 

 Оцінювання   кожного  завдання  виконується за рейтинговою системою згідно таблиці 

1: 

 

Таблиця 1.  Розрахунок  оцінки виконання кожного завдання комплексного фахового 

випробування 

Характер виконання завдання  Кількість рейтингових 

балів 

Вступник виконав завдання без помилок і отримав вірну 

відповідь (комп’ютерну програму) за оптимальним 

алгоритмом / надав повне пояснення розв’язку завдання   

95 – 100 

Вступник виконав завдання із несуттєвими похибками (не 

більше двох) ,  але отримав вірну відповідь (комп’ютерну 

програму) / надав пояснення одержаних результатів, але 

не представив окрему формулу/правило, за яким 

проведено розв’язування завдання 

85 – 94 

Вступник виконав завдання, але відповідь (комп’ютерна 

програма) отримана з неналежною точністю або 

неоптимальним методом (не виконав одну з вимог, 

поставлених до комп’ютерної програми) / в процесі 

розв’язування допустив арифметичні помилки, але хід 

розв’язування вірний / неповно або неналежним чином  

відобразив пояснення (розрахунки) щодо розв’язування 

завдання  

75 – 84 

Вступник при виконанні завдання використав метод 

(стратегію), відмінний від заданого (не виконав 2-3 

вимоги, поставлені до комп’ютерної програми),  / 

припустився помилок, які призвели до кінцевої відповіді з 

певними недоліками / неповно або неналежним чином  

відобразив пояснення (розрахунки) щодо розв’язування 

завдання  

65 – 74 

Вступник розв’язав завдання частково, коректно 

виконавши не менше 60% логічних кроків розв’язання 

(60% вимог до комп’ютерної програми), неповно або 

неналежним чином  відобразив пояснення (розрахунки) 

щодо розв’язування завдання  

60 – 64 

Вступник припустився суттєвих помилок, які призвели до 

некоректної схеми розв’язування задачі / намагався дати 

відповідь на завдання, яке не сформульоване в 

екзаменаційному білеті  

59 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; 
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 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 середньоарифметичне значення балів, 

нарахованих вступнику за окремі завдання комплексного фахового випробування. Для 

випробування, яке складається із 3-х завдань: Ф = (Ф1+Ф2+ Ф3)/3. 

 

Для переведення сумарного рейтингу RD у традиційні оцінки слід користуватися 

таблицею 2. 

 

          Таблиця 2.  Відповідність сумарного рейтингу Ф традиційним оцінкам 
 

Значення Ф Чисельний 

еквівалент 

Оцінка ECTS Оцінка традиційна 

95 - 100 5 A 

зараховано 

85 - 94 4,5 B 

75 - 84 4 C 

65 - 74 3,5 D 

60 - 64 3 Е 

59 і менше 0 Fх 

не зараховано, 

вступник 

виключається з 

конкурсного відбору 

 

 

 

 

 

 

Зразок екзаменаційного білета наведено на рисунку 1. Екзаменаційні завдання білетів для 

ступенів освіти магістр і ступенів освіти спеціаліст відрізняються рівнем складності. 
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Зразок екзаменаційного білета 
Форма № Н-5.05 

 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»  

(повне найменування вищого навчального закладу) 

Галузь 12 Інформаційні технології 

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні системи» 

Спеціалізація   «Геометричне моделювання в інформаційних системах» 

 (назва)   

Навчальна дисципліна Додаткове  фахове  випробування 

  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 

 

 

1. Будь-якою мовою програмування написати програму, в якій оголосити й заповнити випадковими значеннями 

одновимірний масив із 20 цілих чисел та вивести всі елементи масиву, які не повторюються. 

 

2. Написати програму визначення найкоротшого циклу в зв'язному графі, який задано переліком ребер. 

 

3. а).Відобразити концептуальну модель поданого фрагменту бази даних, створеного з використанням наступних 

команд: 

CREATE  DATABASE   Dekanat  ......... 

CREATE TABLE Special ( 

Kod_Spec  INTEGER   PRIMARY KEY,  

Nazva CHAR (50)) 

CREATE TABLE  Student ( 

Id_Student  CHAR (10)  PRIMARY KEY,  

Fam CHAR (15) NOT NULL,  

Name CHAR (10),  

Grupa CHAR (5) NOT NULL,  

Kurs INTEGER CHECK (Kurs>0 and Kurs<7)  DEFAULT 1,  

Kod_Spec  INTEGER   

FOREIGN KEY (Kod_ Spec) REFERENCES Special)  

б).Наведіть, як виглядатиме створена у попередньому завданні таблиця Student після виконання наступних команд: 

INSERT INTO  Student (Id_Student, Fam, Name, Grupa, Kurs, Kod_ Spec)    

VALUES (‘111’, ‘Іванов’, ‘Іван’, ‘ТР-11’, 3, 1) 

INSERT INTO  Student (Id_Student, Fam, Name, Grupa, Kurs, Kod_ Spec)    

VALUES (‘112’, ‘Андрієнко’, ‘Петро’, ‘ТР-11’, 3, 1) 

INSERT INTO  Student (Id_Student, Fam, Name, Grupa, Kurs, Kod_ Spec)    

VALUES (‘113’, ‘Петров’, ‘Олександр’, ‘ТМ-31’, 1, 1) 

INSERT INTO  Student (Id_Student, Fam, Name, Grupa, Kurs, Kod_ Spec)    

VALUES (‘114’, ‘Сидоров’, ‘Сергій’, ‘ТВ-12’, 3, 1) 

INSERT INTO  Student (Id_Student, Fam, Name, Grupa, Kurs, Kod_ Spec)    

VALUES (‘115’, ‘Корнієнко’, ‘Юрій’, ‘ТМ-02’, 4, 1) 

INSERT INTO  Student (Id_Student, Fam, Name, Grupa, Kurs, Kod_ Spec)    

VALUES (‘116’, ‘Іванова’, ‘Світлана’, ‘ТР-11’, 3, 1) 

UPDATE  Student    SET   Kod_Spec =2  WHERE  Grupa=’TP-11’ 

 

в). Визначити, скільки записів залишиться в таблиці Student після виконання наступної команди: 

DELETE  FROM Student  WHERE   Kurs=3  

 

Програму фахових вступних випробувань склали: 

к.т.н., доцент                                 С.І. Шаповалова  

к.т.н.,                                              Д.С.Смаковський  

ст. викладач                                   О.А Дацюк  
 

 

Програму рекомендовано кафедрою 

автоматизації проектування енергетичних 

процесів і систем 
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                                                                                 Зав.кафедрою АПЕПС 

                                                                                 ________________С.О. Лук'яненко  


