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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ - 142  Енергетичне машинобудування 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ - Тепло - і парогенеруючі установки  

 

 

Загальні відомості 
 

Мета вступного випробування – визначення рівня набутих теоретичних та 

практичних знань, їх використання при дослідження та вирішенні конкретних наукових, 

науково-технічних задач, а також визначення ступеню підготовки вступників до 

самостійної роботи в умовах сучасного навчального процесу. 

Вступне випробування  проводяться у вигляді комплексного іспиту з фахових 

дисциплін «Парові котли», «Теплогідравлічні процеси в енергетичних установках», 

«Тепломасообмін». Вступники повинні продемонструвати і підтвердити відповідний 

рівень теоретичних та практичних знань, отриманніх при вивченні данних дисциплін. 

 

Дисципліна «Парові котли» 

 

1. Паровий котел. Паливо і його спалювання. 

 

1.1. Паливо і його класифікація. 

Види і склад органічного палива. Вплив хімічних елементів на якість палива, 

економічність і надійність роботи котла. Розрахункові маси палива. Технічні 

характеристики палива. Класифікація твердого палива. Реакційна здатність палива. Рідке 

паливо, його характеристики, переваги. Газове паливо, його компоненти, основні 

характеристики. Теплоти згоряння палива. Умовне паливо, приведені характеристики 

палива. 

1.2. Продукт згоряння палива і матеріальний баланс процесу. 

Процес згоряння і його стадії. Рівняння згоряння палива. Матеріальний баланс 

процесу згоряння палива. Повне і неповне згоряння. Теоретично необхідна кількість 

повітря. Коефіцієнт надлишку повітря і присмоки його у газоходах котла. Склад продуктів 

спалювання, визначення їх об’ємів і парціального тиску. Ентальпія продуктів спалювання. 
 

1.3. Ефективність використання палива. Тепловий баланс котла. 

Тепловий баланс котла. Розподільне тепло. Корисно використане тепло. 

Характеристики теплових втрат і засоби їх зменшення. Техніко-економічне обгрунтування 

вибору оптимальної температури газів на виході з котла. Коефіцієнт корисної дії котла 

(брутто, нетто), його визначення за прямим і зворотнім балансами теплоти. Витрата 

палива на котел. 
 

2. Паровий котел і його елементи (складові). 
 

2.1. Топкові пристрої, конструкції та ефективність роботи. 

Основні елементи парового котла і їх призначення. Класифікація і технічні 

характеристики топкових пристроїв. Особливості роботи, конструктивне оформлення, 

застосування. Шарові топки: схеми організації шарового топкового процесу, робочі 

процеси у шарових топках при спалюванні різного вугілля, топки з ланцюговою 

решіткою, топки з пневмозакидачем, топки з киплячим шаром. Камерні топки. 
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Пиловугільні з гранульованим і рідким шлаковидаленням. Газомазутні топки. 

Розрахункові порівняльні характеристики. Циклонні і вихрові топки. 

 

2.2. Конструкції поверхонь нагріву парового котла. 

Розподіл теплосприйняття між підігріваючими, парогенеруючими і 

пароперегрівними поверхнями нагріву в залежності від параметрів пари. Радіаційні і 

конвективні поверхні нагріву котельної установки. Компоновочні рішення і 

конструктивне оформлення пароутворюючих поверхонь нагріву з природною і 

примусовою циркуляцією. Кріплення, компенсація термічного розширення. Особливості 

конструкції футерованих і газощільних екранів. Пароперегрівні поверхні нагріву. 

Призначення, класифікація, конструкції. Умови роботи пароперегрівників і конструктивні 

матеріали, що застосовуються. Схеми пароперегрівників. Температурна розвірка і засоби 

її усунення. Низькотемпературні хвостові поверхні нагріву. Призначення і види 

конструкції водяних економайзерів. Значення підігріву повітря. Типи 

повітропідігрівників: рекуперативні, регенеративні, спеціальні. Компоновка 

низькотемпературних поверхонь нагріву. 
 

2.3. Регулювання температури перегріву пари. 

Статичні характеристики пароперегрівників. Вплив експлуатаційних факторів на 

температуру перегріву. Комноновка пароперегрівників. Вимоги ОСТ до відносно 

допустимих відхилень температури перегріву пари від номінального значення. Методи і 

пристрої для регулювання температури перегріву. Регулювання температури гострої і 

вторинної пари. Методи газового і парового регулювання. Місця встановлення 

регуляторів. 

2.4. Теплова схема парового котла. 

Загальні уявлення про теплову схему. Теплова схема котлів: барабанних, 

прямотокових, надкритичних параметрів. Вибір теплової схеми і розміщення поверхонь 

нагріву в газовому тракті котла. Вплив різноманітних параметрів на вибір компоновки 

поверхонь нагріву і теплової схеми. Принципи розрахунку теплової схеми. Вплив 

параметрів пари, якості палива, засобів їх спалювання, температури підігріву на 

конструкцію, компоновку і теплову схему котла. 

 

3. Підготовка палива до згоряння. 

 

3.1. Системи паливоподачі. Властивості вугільного пилу. 

Паливоподача і її допоміжне обладнання. Технологічна схема тракту подачі 

вугілля. Фізичні основи пилоприготування. Вугільний пил, його властивості та 

характеристики. Аналіз і вибір оптимального  розмолу палива. 

 

3.2. Системи пилоприготування і їх елементи. 

Обладнання систем пилоприготування. Вуглерозмольні млини: шарові-барабанні, 

середньоходові, швидкохідні, млини-вентилятори, шахтні млини. 

Системи пилоприготування, їх вибір, особливості роботи і принципи розрахунку: 

замкнені, розімкнені, з безпосереднім вдувом у топку і з проміжним бункером. 

 

3.3. Підготовка рідкого і газоподібного палива до згорання. 

Паливне господарство газомазутних електростанцій. Технологічні схеми підготовки 

мазута до згорання. Підготовка газового палива до згорання. 
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4. Конструкції парових котлів. 
 

4.1. Класифікація парових котлів і їх компоновка. 

Основні параметри парового котла. Маркування котлів. Типи і класифікація котлів. 

Види компоновок сучасних котлів. Вплив параметрів пари і характеристик палива, а 

також методів їх спалювання на конструкцію і компоновку парових котлів. 

 

4.2. Розвиток конструкцій парових котлів. 

Котел циліндричний, газотрубні котли (жаротрубні і димогарні), горизонтально-

водотрубні котли, вертикально-водотрубні. Сучасні котли малої, середньої, високої 

паропродуктивності. Парові котли низького, середнього і високого тиску. Вплив методів 

монтажу на конструкцію парового котла. 

 

4.3. Прямотоковий енергетичний котел. 

Схема і принцип дії прямотокового котла, основні переваги і недоліки. Порівняльні 

характеристики. Прямотокові котли високого і надвисокого тиску. Особливості роботи 

котлів надкритичного тиску. Парові котли енергетичних блоків 200, 300, 500, 800, 1000 

МВт. 

5. Газоповітряний тракт котла. 
 

5.1. Процеси з боку теплоносія у теплообмінних поверхнях нагріву. 

Зовнішнє забруднення поверхонь нагріву і засоби їх очищення. Абразивний знос 

поверхонь нагріву і вибір швидкостей димових газів. Низькотемпературна корозія 

поверхонь нагріву, методи її усунення. 

 

5.2. Газодинамічні розрахунки елементів парового котла. 

Схема газового тракту котла і його конструктивні елементи. Кількість повітря, що 

подається вентилятором. Об’єм димових газів перед димососом. Аеродинамічний опір 

руху димових газів і повітря: методи розрахунку опору тертям і місцевого опору. 

Сумарний опір газового і повітряних трактів. Розрахунок висоти димових труб. Вибір 

вентиляторів і димососів. 
 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Парогенераторы: учебник для вузов /А.П. Ковалев, Н.С. Лелеев, Т.В. Виленский; под 

общ. ред. А.П. Ковалева.  М.: Энергоиздат, 1985. 376 с., ил. 

2. Резников М.И., Липов Ю.М. Паровые котлы тепловых электростанций: Учебник для 

вузов.  М.: Энергоиздат, 1981.  240 с., ил. 

3. Стырикович М. А., Катковская К.Я., Серов Е.П. Парогенераторы электростанций, 

М.Л., Энергия, 1966.  384 с., ил. 

4. Хзмалян Д.М., Каган Я.А. Теория горения и топочные устройства. Под ред.        Д.М. 

Хзмаляна. Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений. М., Энергия, 1976.  

488 с., ил. 

5. Орнатский А.П., Дашкиев Ю.Г., Перков В.Г. Парогенераторы сверхкритического 

давления.  Киев: Выс. школа, 1980.  287 с. 
 

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 
 

6. Тельдеши Ю., Лесны Ю. Мир ищет энергию: Пер. со словар. /Пер. Аркина М.Я.; под 

ред. Ю.А. Мазитова; предисл. Н.С. Лидоренко.  М.: Мир, 1981.  439 с., ил. 

7. Нечаев Е.В., Лубнин А.Ф. Механические топки для котлов малой и средней мощности. 

Л.: Энергия, 1968.  311 с., ил. 
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8. Александров В.Г. Вопросы проектирования паровых котлов средней и малой 

производительности.  М. Л.: Государственное энергетическое издат., 1960.  232 с., 

ил. 

9. Тепловой расчет котельного агрегата. Кафедральное учебное пособие (кафедра АЭС и 

ИТФ НТУУ “КПИ”) /Письменный Е.М., Дашкиев Ю.Г.  1999 г. 

10. Мейкляр М.В. Современные котельные агрегаты ТКЗ.  М.: Энергия, 1978.  281 с. 

11. Кроль Л.Б., Розенгауз И.Н. Конвективные элементы мощных котельных агрегатов.      

 М.: Энергия, 1976.  248 с. 

12. Котлы-утилизаторы и энерготехнологические агрегаты /А.П. Волков и др.  М.: 

Энергоиздат, 1989.  272 с. 

 

 

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. 

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.  
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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. 

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 “Тепломасообмін” 
 

1.ТЕПЛОПРОВОДНІСТЬ 
 

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 



 7 

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 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 
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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.  

(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 
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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. Відомості про будову рідини. Рух молекул рідини, поверхневий натяг, надлишок 

тиску, пов’язаний з поверхневим натягом. Змочуваність, краєвий кут змочування.  

 [2], с. 117 [3], с. 321-324, [4], с. 238-239.[10], с. 322-323 

2. Внутрішні характеристики кипіння. Зародження бульбашок пари, критичний 

радіус. Швидкість росту парової бульбашки. Відривний діаметр бульбашки, її форма, 

частота відриву. Число діючих центрів пароутворення. 

[1], с. 295-301, [2], с. 2118-119, [3], с. 324-328 

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

кипіння. Розподіл температур в об’ємі киплячої рідини. 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 

4. Коефіцієнт тепловіддачі при кипінні у великому об’ємі. Модель Толубінського та 

його узагальнююча залежність, середня швидкість росту парової бульбашки за період. 

Безрозмірні експериментальні формули Лабунцова та Кутателадзе. Емпіричні формули 

для води. 

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

 5. Вплив незалежних параметрів на коефіцієнт тепловіддачі. 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. 

 6. Двофазний потік. Істинні та витратні характеристики двофазного потоку. 

Режими течії, зміна параметрів двофазного потоку по довжині парогенеруючої труби. 

Кризи тепловіддачі при протіканні двофазного потоку в круглій трубі. 

  [1], с. 311-316, [3], с. 354-361, [4], с. 259-271 

 

Тема 3.2. Теплообмін при конденсації 

 

 1. Особливості течії та теплообміну при конденсації на поверхні. Основні уявлення 

про процес конденсації. Термічний опір плівки та термічний опір фазового переходу. 

Режими течії плівки конденсату (ламінарний, хвильовий, турбулентний). 

  [1], c. 263-269, [2], c. 138-139, [4], с. 208-212. 

 2. Теплообмін при плівковій конденсації нерухомої пари. Постанова задачі 

Нусельтом, аналітичне визначення коефіцієнта тепловіддачі при ламінарній течії. 
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Локальний та середній коефіцієнти тепловіддачі. Формула Нусельта в безрозмірній формі. 

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 факторів, що не враховуються теорією Нуссельта. Вплив 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 на пучці горизонтальних труб. 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. Теплообмін випромінюванням між двома 

тілами, довільно розташованими в просторі. Кутові коефіцієнти випромінювання. 

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

3. Теплообмін в поглинаючих і випромінюючих середовищах. Перенесення енергії 

випромінюванням в поглинаючому середовищі. Оптична товщина середовища. 

Особливості випромінювання газів та парів. Променевий теплообмін між газовим 

середовищем та оболонкою. Складний теплообмін. 

[1] с. 420-440, [2], с. 185-196, [4], с. 324-327, 332-334. 
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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. 
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Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

Освітній ступінь  магістр 

Спеціальність 142 Енергетичне машинобудування 

Спеціалізація  Тепло – і парогенеруючі установки 
                    (назва)   

Навчальна дисципліна        Комплексне фахове випробування  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №   
1. Методи спалювання  природного газу і його властивості 

2. Особливості теплообміну при ламінарному неізотермічному режимі течії в  

трубах 

3. Теплообмін на занурених парогенеруючих поверхнях тепловіддачі: 

- формула Кутателадзе 

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)  

 

  

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ РІВНЯ 

 ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 
 

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

знань і умінь, які вступник виявив при виконанні комплексного фахового випробування. 

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

нарахованих вступнику за виконання кожного завдання комплексного фахового 

випробування. Теоретичне питання відповідно до програми вступних випробувань 

передбачає змістовне і обґрунтоване розкриття поставленого завдання. Виконання 

практичного завдання має складатися з постановочної частини задачі, яка в разі 

необхідності супроводжується пояснювальними рисунками, запису основних 

розрахункових співвідношень, виконання чисельного рішення і отримання відповіді із 

записом одиниць вимірювання. Також виконується аналіз та  обґрунтування отриманих 

результатів. 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. 

 

 

 



 12 

Таблиця 1 – Розрахунок  оцінки виконання кожного завдання комплексного фахового 

випробування 

Характер виконання завдання  Кількість 

рейтингових балів 

Вступник змістовно і обґрунтовано розкрив теоретичне питання (не менше 

95% потрібної інформації). Або виконав практичне завдання без помилок і 

отримав вірну відповідь, надав обґрунтований аналіз одержаних результатів. 

Допускається одне незначне виправлення. 

95 - 100 

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 

85 - 94 

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. 

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, надав аналіз одержаних результатів. 

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, надав аналіз одержаних 

результатів. 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 

 

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

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

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

можуть нараховуватись за наступне: 

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

 окремі, дещо нечіткі формулювання, які допускають неоднозначні тлумачення  1 

штрафний бал за кожне таке формулювання; 

 порушення масштабу при зображеннях залежностей на графіках, відсутність 

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

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

 неохайно написаний текст відповіді із значною кількістю виправлень, що суттєво 

ускладнює сприйняття відповіді  1...3 штрафні бали. 

Загальний показник Ф визначається, як середньоарифметичне значення балів, 

нарахованих вступнику за окремі завдання комплексного фахового випробування. Для 

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

85 - 94 4,5 B добре(дуже добре) 

75 - 84 4 C добре 

65 - 74 3,5 D задовільно 

60 - 64 3 Е задовільно (достатньо) 

59 і менше 0 Fх 

незадовільно, вступник 

виключається з 

конкурсного відбору 

 

Програму розробили: 

д.т.н., професор                                    В.О.Туз  

к.т.н., доцент                                         Є.В.Шевель  

к.т.н., доцент                                         В.І.Мариненко  

      к.т.н., доцент                                         В.Ю.Кравець  

 

 

 

 

 

 

                                                                                Програму рекомендовано кафедрою  

                                                                                атомних електричних станцій та  

                                                                                інженерної теплофізики  НТУУ «КПІ» 

                                                                                Протокол № 10 від 17 лютого 2016 року 

 

                                                                                Зав.кафедрою АЕС і ІТФ 

                                                                                ________________  В.О.Туз  
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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ - 143 Атомна енергетика 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ – Атомні електричні станції  

 

 

Загальні відомості 
 

Мета вступного випробування – визначення рівня набутих теоретичних та 

практичних знань, їх використання при дослідження та вирішенні конкретних наукових, 

науково-технічних задач, а також визначення ступеню підготовки вступників до 

самостійної роботи в умовах сучасного навчального процесу. 

Вступне випробування  проводяться у вигляді комплексного  іспиту з фахових  

дисциплін «Теорія ядерних реакторів» , «Нестаціонарні процеси та керування ЯПВУ», 

«Тепломасообмін». Вступники повинні продемонструвати і підтвердити відповідний 

рівень теоретичних та практичних знань, отриманніх при вивченні данних дисциплін. 

 

 

Дисципліна «Нестаціонарні процеси та керування ЯПВУ» 
 

1. Загальні положення 
 

Тема 1.1.  Фізичні основи нестаціонарних процесів у реакторі. 

Основні елементи ядерного реактора. Залишкове енерговиділення. Коефіцієнт 

розмноження реактора.  

2. Кінетика реактора 
 

Тема 2.1. Загальні положення кінетики. 

Загальні положення кінетики. Нейтрони що запізнюються. Елементарні рівняння 

кінетики. Період реактора та одиниці реактивності. Кінетика реактора з урахуванням шести 

груп нейтронів що запізнюються.  

Тема 2.2. Перехідні процеси. 

Аналіз перехідних процесів при стрибкоподібній зміні реактивності. Зміна потоку 

нейтронів в підкритичному реакторі. 
 

3. Органи регулювання 
 

Тема 3.1.  Ефективність органів регулювання. 

Методи зміни реактивності. Визначення ефективності стрижнів що поглинають в 

одно груповому наближенні. Визначення ефективності поглинаючих стрижнів в двох 

груповому наближенні. Визначення ефективності стрижня за теорією збурення. 

Інтерференція стрижнів. Зміна ефективності стрижня від глибини занурення. 

Ефективність решітки поглинаючих стрижнів. Органи регулювання СУЗ реакторів ВВЕР. 
 

4. Зміна складу палива 
 

  Тема 4.1. Вигоряння ядерного палива. 

Тема 4.2. Отруєння реактора ксеноном. Отруєння реактора самарієм. Шлакування 

реактора. 
 

5.Ефекти та коефіцієнти реактивності 
 

Тема 5.1. Ефекти реактивності реактора та їх характеристики. 
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Ефекти та коефіцієнти реактивності та їх зміна при роботі реактора. 

Температурні ефекти та температурні коефіцієнти реактивності. Ефект реактивності за 

потужністю реакторної установки.  

 

Тема 5.2. Стійкіть реактора. 

Умова стійкості енергетичного реактора. 

 

6. Перевентаження ядерного палива 
 

Тема 6.1.  Перевантаження та перестановка ядерного палива.Неперервне та 

періодичне перевантаження. 

 

Основна література : 

 

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

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

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

4. Дємєнтьєв Б.А.  Кінетика і регулювання ядерних реакторів. М.: Энергоиздат, 1986, 

с.272. 

 

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. 
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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 

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 
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Дисципліна “Тепломасообмін” 
 

1.ТЕПЛОПРОВОДНІСТЬ 
 

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 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 
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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.  

(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. 
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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. Відомості про будову рідини. Рух молекул рідини, поверхневий натяг, надлишок 

тиску, пов’язаний з поверхневим натягом. Змочуваність, краєвий кут змочування.  

 [2], с. 117 [3], с. 321-324, [4], с. 238-239.[10], с. 322-323 

2. Внутрішні характеристики кипіння. Зародження бульбашок пари, критичний 

радіус. Швидкість росту парової бульбашки. Відривний діаметр бульбашки, її форма, 

частота відриву. Число діючих центрів пароутворення. 

[1], с. 295-301, [2], с. 2118-119, [3], с. 324-328 

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

кипіння. Розподіл температур в об’ємі киплячої рідини. 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 

4. Коефіцієнт тепловіддачі при кипінні у великому об’ємі. Модель Толубінського та 

його узагальнююча залежність, середня швидкість росту парової бульбашки за період. 

Безрозмірні експериментальні формули Лабунцова та Кутателадзе. Емпіричні формули 

для води. 

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

 5. Вплив незалежних параметрів на коефіцієнт тепловіддачі. 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. 

 6. Двофазний потік. Істинні та витратні характеристики двофазного потоку. 

Режими течії, зміна параметрів двофазного потоку по довжині парогенеруючої труби. 

Кризи тепловіддачі при протіканні двофазного потоку в круглій трубі. 

  [1], с. 311-316, [3], с. 354-361, [4], с. 259-271 
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Тема 3.2. Теплообмін при конденсації 

 

 1. Особливості течії та теплообміну при конденсації на поверхні. Основні уявлення 

про процес конденсації. Термічний опір плівки та термічний опір фазового переходу. 

Режими течії плівки конденсату (ламінарний, хвильовий, турбулентний). 

  [1], c. 263-269, [2], c. 138-139, [4], с. 208-212. 

 2. Теплообмін при плівковій конденсації нерухомої пари. Постанова задачі 

Нусельтом, аналітичне визначення коефіцієнта тепловіддачі при ламінарній течії. 

Локальний та середній коефіцієнти тепловіддачі. Формула Нусельта в безрозмірній формі. 

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 факторів, що не враховуються теорією Нуссельта. Вплив 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 на пучці горизонтальних труб. 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. Теплообмін випромінюванням між двома 

тілами, довільно розташованими в просторі. Кутові коефіцієнти випромінювання. 

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

3. Теплообмін в поглинаючих і випромінюючих середовищах. Перенесення енергії 

випромінюванням в поглинаючому середовищі. Оптична товщина середовища. 

Особливості випромінювання газів та парів. Променевий теплообмін між газовим 

середовищем та оболонкою. Складний теплообмін. 

[1] с. 420-440, [2], с. 185-196, [4], с. 324-327, 332-334. 
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РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ 

ВСТУПНИКІВ 
 

Рейтинг (чисельний еквівалент оцінки з фахового випробування Ф) враховує 

рівень знань і умінь, які вступник виявив при виконанні комплексного фахового 

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

середньоарифметична сума балів, нарахованих вступнику за виконання кожного завдання 

комплексного фахового випробування. Теоретичне питання відповідно до програми 

вступних випробувань передбачає змістовне і обґрунтоване розкриття поставленого 

завдання. Виконання практичного завдання має складатися з постановочної частини 

задачі, яка в разі необхідності супроводжується пояснювальними рисунками, запису 

основних розрахункових співвідношень, виконання чисельного рішення і отримання 

відповіді із записом одиниць вимірювання. Також виконується аналіз та  обґрунтування 
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отриманих результатів. 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 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. 

95 - 100 

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 

85 - 94 

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. 

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, надав аналіз одержаних результатів. 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, надав аналіз одержаних результатів. 

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 

 

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

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

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

можуть нараховуватись за наступне: 

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

 окремі, дещо нечіткі формулювання, які допускають неоднозначні тлумачення  1 

штрафний бал за кожне таке формулювання; 

 порушення масштабу при зображеннях залежностей на графіках, відсутність 

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

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

 неохайно написаний текст відповіді із значною кількістю виправлень, що суттєво 

ускладнює сприйняття відповіді  1...3 штрафні бали. 
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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 відмінно 

85 - 94 4,5 B добре(дуже добре) 

75 - 84 4 C добре 

65 - 74 3,5 D задовільно 

60 - 64 3 Е задовільно (достатньо) 

59 і менше 0 Fх 

незадовільно, вступник 

виключається з 

конкурсного відбору 
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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 144 –  ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА   

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ –Теплофізика 

 

1. Загальні відомості 

Мета вступного випробування – визначення рівня набутих теоретичних та 

практичних знань, їх використання при дослідження та вирішенні конкретних наукових, 

науково-технічних задач, а також визначення ступеню підготовки вступників до 

самостійної роботи в умовах сучасного навчального процесу. 

Вступне випробування  проводяться у вигляді комплексного  іспиту з фахових 

дисциплін «Методи дослідження процесів теплообміну» , «Моделювання ТФ процесів на 

ЕОМ», «Тепломасообмін». Вступники повинні продемонструвати і підтвердити 

відповідний рівень теоретичних та практичних знань, отриманніх при вивченні данних 

дисциплін. 

 

Дисципліна  « Методи дослідження процесів теплообміну» 
 

1. Аналітичні методи розв׳язання задач температурного поля 

 

Тема 1.1. Математична постановка задач температурного поля та методи їх 

розвязання. 

Математичний опис температурного поля. Фізичне і математичне моделювання 

температурних полів. Математичний опис температурного поля. Диференціальне рівняння 

теплопровідності Фур'є в різних системах координат і його фізичний зміст. 

Крайові умови задач теплопровідності та їх характеристика. Початкові умови. 

Граничні умови. Кусочно-задані граничні умови та їх узагальнення. Математична 

постановка задачі. Коректність постановки. Вірогідність математичної постановки задачі. 

Узагальнений закон теплопровідності. 

Класифікація задач теплопровідності. Види задач температурного поля. Приклади 

застосування задач теплопровідності в науці і техніці. Фундаментальні методи розв’язання 

задач температурного поля і структурна схема їх застосування. Рейтинг методів. 

 

Тема 1.2. Аналітичні методи розв’язання задач температурного поля. 

Метод поділу перемінних, його сутність і застосування до розв’язання задач 

температурного поля. Метод інтегральних перетворень. Види інтегральних перетворень. 

Сутність методу інтегральних перетворень. Інтегральні перетворення, що застосовуються 

для розв’язання задач температурного поля. Суть операційного обчислення. Структурна 

схема розв’язання задач температурного поля методом інтегральних перетворень. Метод 

інтегральних перетворень по Лапласу. Розв’язання задач температурного поля методом 

інтегральних перетворень за часом (по Лапласу). Інтегральні перетворення по Лапласу, 

приклади функцій-зображень. Інтегральні перетворення по Лапласу математичної 

постановки задачі температурного поля. Розв’язання задачі в зображеннях по Лапласу. 

Обернення зображень по Лапласу. Способи обернення зображень. Табличні зображення. 

Обернення нетабличних зображень. Теореми розкладання. Теорема розкладання для 

випадку простих дійсних коренів інтерполяційного полінома. Формула розкладання для 

випадку простих і кратних дійсних коренів. Застосування теорем розкладання для 

розв’язання задач температурного поля. Метод інтегральних перетворень по координатах. 
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Ядро перетворення. Розв’язання задач температурного поля методом інтегральних 

перетворень по координатах. Способи обернення зображень. Синус і косинус 

перетворення по Фур'є. Нескінченні та кінцеві интегральні перетворення. Перетворення 

Ханкеля. Переваги і недоліки аналітичних методів. 

 

2. Чисельні методи розв’язання задач температурного поля 
 

Тема 2.1. Чисельні методи розв’язання одновимірних задач температурного поля. 

Метод кінцевих різниць. Сутність чисельного розв’язання задачі температурного поля. 

Різницеві чисельні методи. Основні поняття в різницевих чисельних методах. 

Апроксимація похідних різницевими операторами. Порядок апроксимації. Апроксимація 

диференціального рівняння теплопровідності. Явна, неявна і комбінована схеми методу 

кінцевих різниць. Апроксимація теплових балансів граничних елементів при різних 

граничних умовах. Різницеві схеми для розв’язання одновимірних задач температурного 

поля. Умови стійкості рішення задач за явною схемою. Розв’язання задач температурного 

поля за неявною схемою. 

 

Тема 2.2. Чисельні методи розв’язання багатовимірних задач температурного поля. 

Метод прогону. Структура розв’язання задач температурного поля за неявною схемою 

МКР. Сутність методу різницевої факторизації (прогону). Визначення коефіцієнтів 

прогону для одномірної нестаціонарної задачі температурного поля. Метод перемінних 

напрямків. Сутність розв’язання двовимірних задач температурного поля методом 

перемінних напрямків. Різницеві комбіновані рівняння по напрямках осей координат для 

внутрішніх елементів розбивки простору задачі. Завдання граничних умов в методі 

перемінних напрямків. Апроксимація теплових  балансів граничних елементів для 

першого прогону. Завдання граничних умов для другого прогону. Сутність розв’язання 

тривимірних задач температурного поля методом розщеплення. Погрішність чисельного 

розв’язання задачі і її складові. Порядок погрішності. Визначення погрішності в даному 

вузлі сітки по методу Рунге. Максимальна, середня і нормована погрішності рішення 

задачі. 

 

3. Експериментальні методи й установки для дослідження конвективного 

теплообміну 
 

Тема 3.1. Експериментальні методи дослідження конвективного теплообміну. 

Основні принципи моделювання. Класифікація і значення експериментальних методів 

дослідження. Основні принципи моделювання. Вимоги теорії подоби. Основні схеми і 

типи експериментальних установок. Схеми контурів циркуляції. Експериментальна 

установка для дослідження теплообміну у великому об’ємі. Особливості моделювання 

великого об’єму. Типи експериментальних установок. Експериментальна установка для 

дослідження теплообміну і кризи теплообміну при кипінні. Забезпечення гідродинамічної 

стійкості потоку в експериментальній установці. Експериментальна установка для 

досліджень теплообміну при надкритичному тиску. 

 

Тема 3.2. Конструкції робочих ділянок для дослідження конвективного 

теплообміну. Методи нагрівання робочих тіл. Особливості электроконтактного 

нагрівання. Високочастотне нагрівання. Методи нагрівання робочих ділянок. Радіаційне й 

електронне нагрівання. Обігрів за допомогою високотемпературних теплоносіїв. Методи 

визначення теплових потоків. Ентальпийні методи, методи, засновані на рішеннях прямої 

і зворотної задач теплопровідності. Адіабатні і теплоізоляційні оболонки. Теплоізоляційні 

матеріали. Конструкція робочих ділянок для дослідження конвективного теплообміну. 

Робочі ділянки  з постійним тепловим навантаженням по довжині. Робочі ділянки з 
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постійною температурою стінки по довжині. Робочі ділянки із змінним тепловим 

навантаженням по довжині. Калориметри з внутрішніми джерелами тепла. 

Тема 3.3. Методи досліджень теплообміну при кипінні і конденсації. 

Теплообмін при кипінні. Особливості теплообміну при кипінні. Дослідження умов 

виникнення кипіння. Дослідження механізму кипіння. Особливості дослідження 

механізму кипіння. Дослідження теплообміну при кипінні на мікроповерхнях. Робочі 

ділянки для дослідження теплообміну і кризи теплообміну при кипінні. Методи 

фіксування кризи теплообміну. Профілювання перетину стінки для довільного закону 

тепловиділення по довжині РУ. Аналітичні методи дослідження кризи теплообміну при 

кипінні. 

Методи імітації аварійних ситуацій на АЕС. Дослідження тепловіддачі при 

конденсації пари. Особливості процесу конденсації пари. Дослідження миттєвих профілів 

швидкостей для хвильової ламінарної плівки рідини. Дослідження тепловіддачі при 

конденсації нерухомої водяної пари, натрієвої пари. Експериментальна установка для 

дослідження тепловіддачі при конденсації окису азоту. 

 

Дисципліна «Моделювання теплофізичних процеcів на ЕОМ» 
 

1  Моделювання температурних режимів вузлів та деталей  

технічних пристроїв 

 

1.1 Теплова схема технічного пристрою у зосередженних параметрах  

та її теплові баланси  

Технічний пристрій (ТП) як система взаємо-пов’язаних тіл та потоків середовищ, що 

знаходяться у процесі теплообміну. Сутність моделювання ТП у зосереджених 

параметрах. Побудова спрощеної теплової схеми (ТС) двигуна внутрішнього згорання у 

зосереджених параметрах. Теплові баланси твердих тіл та потоків середовищ ТС ТП на 

поточний момент часу. Теплові баланси, які виражені через теплові провідності та середні 

температури твердих тіл і потоків середовищ. Визначення теплових потоків, які 

використовуються на зміну внутрішньої енергії тіл (акумульоване тепло) та ентальпії 

проточних середовищ. Визначення середньої температури проточного середовища з 

використанням коефіцієнту температурної нерівномірності. Розрахунок теплових 

провідностей між твердими тілами різної форми, тілами і середовищами. Вибір місця 

розташування точки зосередження параметрів тіла теплової схеми. Урахування в теплових 

провідностях контактного термічного опору. Розрахунок теплових провідностей для 

конкретних випадків: між тілами різної форми і різних матеріалів, між коаксіально 

розташованими циліндричними тілами (розташування типу „труба в трубі”), між тілами і 

середовищами. 

(2), стор. 40-45; (4),  стор. 7-13; (5),  стор. 651-656; (10),  стор. 13-19; (12),  стор. 5-10, 

55-63, стор. 94-98; (13),  стор. 7-11, 12-17 

 

1.2 Математична модель температурного режиму  

технічного пристрою, як системи тіл і середовищ  

у зосередженних параметрах 

 
Математична модель (ММ) температурного режиму на основі теплової схеми. Вираз 

теплових балансів ТС через їх середні температури, теплові провідності і повні 

теплоємності тіл і середовищ. Аналіз ММ, як системи ДР 1-го порядку, що відображають 

теплові баланси  ТС. Апроксимація похідних та складання розрахункової (різницевої) 
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схеми ММ. Приведення розрахункової схеми до канонічного виду, її аналіз, вибір методу 

рішення.  

 (1),  стор. 122-126; (4),  стор. 10-22; (13),  стор. 102-108; (12),  стор. 96-120 

 

1.3 Методи рішення розрахункових кінцево-різницевих схем математичної моделі 

температурного режиму теплової схеми технічного пристрою 

 
Числовий розв'язок розрахункової схеми ММ температурного режиму системи тіл і 

середовищ за явною схемою Ейлера. Хід розв'язку розрахункової схеми ММ 

температурного режиму за явною схемою Ейлера на ЕОМ. Числовий розв'язок 

розрахункової схеми ММ температурного режиму системи тіл і середовищ за неявною 

схемою Ейлера. Приведення матричного рівняння РС ММ температурного режиму ТП до 

виду, що відповідає неявній схемі Ейлера. Аналіз рішення, отриманого числовими 

методами. 

(1),  стор. 122-126; (4),  стор. 96-120; (4), стор.116 -119; (4),  стор. 123-172; (7),  стор. 

147-176 

 

2 Моделювання температурного режиму  

термічно-небезпечних деталей технічних пристроїв. 

 

2.1 Математична модель багатовимірного нестаціонарного  

температурного поля термічно-небезпечної деталі  

за методом розщеплення по локально-одномірній схемі 

 

Математична модель двовимірного температурного поля термічно-небезпечної 

деталі (ТНД). Сутність методу розщіпленя двовимірного нестаціонарного ДР 

теплопровідності на одномірні ДР по напрямках осей координат. Побудова математичної 

моделі  двовимірного температурного поля ТНД з граничними умовами ІІ-го роду, 

визначеними у розв'язку задачі температурного режиму ТП в зосередженних параметрах. 

Розщеплення  математичної моделі температурного поля ТНД за локально-одномірною 

схемою. Аналіз математичної моделі температурного поля ТНД за принципом 

суперпозиції одномірного температурного поля у напрямку осі ОХ, та у напрямку осі ОУ. 

Температура двомірного нестаціонарного температурного поля ТНД, як суперпозиція 

температур відповідних одномірних температурних полів по напрямках осей координат. 

(4),  стор. 57-76, 10-12, 28-29; (6),  стор. 18-39 

 

2.2  Розрахункова схема математичної моделі температурного поля  

термічно-небезпечної деталі 

 

Розрахункова схема ММ температурного поля ТНД у напрямку осі ОХ (перша задача 

локально-одномірної схеми (ЛОС)). Розбивка області розв'язку задачі на смуги шириною 

у  з адіабатними сторонами паралельними осі ОХ, та самих смуг  на одномірну сітку з 

кроком х . Математична модель температурного поля смуги в напрямку осі ОХ. 

Складання розрахункової схеми – СЛАР 1-ої задачі ЛОС. Розв'язок теплових балансів 

граничних елементів смуги та їх апроксимація у розрахункові рівняння. Розрахункова 

схема математичної моделі температурного поля ТНД у напрямку осі ОУ (друга задача 

ЛОС). Аналіз теплових балансів граничних елементів смуги та їх апроксимація у 

розрахункові рівняння. 

(4),  стор. 32-38; (4),  стор. 57-76, 10-12 
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2.3  Числовий розв’язок розрахункової схеми  

 температурного поля термічно-небезпечної деталі 

 

Підготовка розрахункових схем 1-ї та 2-ї задачі ЛОС до розв'язку за методом 

прогонки. Приведення розрахункових схем  1-ї та 2-ї задачі ЛОС до канонічного виду. 

Аналіз матриць канонічних коєфіцієнтів та обгрунтування вибору методу прогонки. 

Метод прогонки та його використання для розв'язку розрахункових схем 1-ї та 2-ї задач 

ЛОС. Складання розрахункових схем до розв'язку методом прогонки розрахункових схем 

1-ї та 2-ї задач ЛОС. Блок-схема алгоритму розв'язку математичної моделі. Аналіз 

отриманого рішення. 

(4),  стор. 57-76, 10-12, 28-29; (7),  стор. 18-39 

 

3  Моделювання процесів конвективного теплообміну при ламінарній 

течії потоку в трубах 

 

3.1 Математичний опис процесу конвективного теплообміну  

при ламінарній течії потоку в трубах 
 

Диференційні рівняння конвективного теплообміну. Фізичний зміст системи ДР 

конвективного теплообміну без урахування стискання середовища та дисипації кінетичної 

енергії. Основні поняття конвективного теплообміну. Фізичний зміст ДР суцільності. 

Приведення ДР Навьє-Стокса до умов руху неізотермічного потоку середовища. Межі 

застосування ДР конвективного теплообміну. Приведення ДР конвективного теплообміну 

до умов руху і теплообміну у ламінарному потоці середи. 

(6),  стор. 7-13; (8),  стор. 7-11, 12-17 

 

3.2 Аналітичний розв'язок  диференційного рівняння руху та його використання  

в математичній моделі температурного поля ламінарного потоку середовища у трубі 

 

Фізична постановка задачі конвективного теплообміну при русі середовища у трубі. 

Математична модель температурного поля потоку середовища у трубі (ММ1) відповідно 

до умов прийнятої фізичної постановки задачі. Аналітичний розв'язок приведеного до 

умов задачі ДР руху Навьє-Стокса. Аналіз отриманого рішення ДР руху Навьє-Стокса. 

Математична модель температурного поля потоку середовища у трубі (ММ2) з 

урахуванням аналітичного розв'язку ДР руху. 

(4),  стор. 7-13; (6), стор. 651-656 

 

1.3 Числовий розв'язок розрахункової схеми математичної моделі 

температурного поля ламінарного потоку середовища у трубі  

з використанням методу прогонки 

 

Складання розрахункової схеми ММ2. Область розв'язку задачі температурного поля 

ламінарного потоку у трубі. Побудова сітки розбивки області розв'язку на кінцеві 

елементи. Теплові баланси: граничних елементів на осі труби; внутрішніх та прилеглих до 

поверхні труби елементів області рішення задачі. Апроксимація ДР математичної моделі у 

розрахункову схему. Числовий розв'язок розрахункової схеми моделі ММ2 у канонічному 

виді. Складання розрахункової схеми розв'язку РС моделі ММ2 за методом прогонки. Хід 

розв'язку задачі температурного поля у ламінарному потоці через трубу на ЕОМ. Аналіз 

розв'язку задачі температурного поля у ламінарному потоці. 

(3), стор. 345-354; (10),  стор. 243-250; (13),  стор. 123-130 
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3.4 Чисельне визначення розподілу коефіцієнтів тепловіддачі 

по напряму течії ламінарного потоку у трубі 

 

Складання розрахункового рівняння розв'язку ДР тепловіддачі. Визначення 

середньовитратної температури в перерізах труби за кроками розбивки z  по її осі, для 

яких визначено розподіл температур. Розрахункове ДР тепловіддічі. Апроксимація 

похідних ДР тепловіддачі. Аналітичне визначення коефіцієнту тепловіддачі при 

ламінарній течії потоку у трубі та сталих вздовж осі труби граничних умов (ГУ) І-го та ІІ-

го роду. Хід чисельного визначення на ЕОМ місцевих коефіцієнтів тепловіддачі. 

(4), стор. 150-161; (3), стор. 345-354 

 

3.5 Вірогідність розглянутих математичних моделей теплофізичних процесів у потоках 

середовищ в трубах та спряжена задача конвективного теплообміну 

 

Область застосування розглянутих ММ конвективного теплообміну. Вірогідність 

завдання теплових ГУ в задачах конвективного теплообміну в трубах та каналах. 

Постановка спряженої задачі конвективного теплообміну. 

(8), стор. 150-165 

 

4. Моделювання задач променевого теплообміну 
 

   4.1 Класифікація задач променевого теплообміну у замкненій системі тіл (ЗСТ) та 

методів їх розв'язку. Види променевих теплових потоків 

  

Класифікація задач променевого теплообміну у замкненій системі тіл (ЗСТ) та 

методів їх розв'язку. Постановка задачі променевого теплообміну та методи їх 

аналітичного та чисельного рішення. Прямі та зворотні задачі променевого теплообміну у 

ЗСТ. Види променевих теплових потоків у ЗСТ. Характеристика алгебраїчного, 

зонального та інтегрального методів розв'язку задач променевого теплообміну. 

(2),  стор. 10-28; (6),  стор. 7-11, 12-17 

 

4.2 Математична модель стаціонарного променевого теплообміну у ЗСТ  

з ізотермічними теплообмінними поверхнями 

 

Математична модель стаціонарного променевого теплообміну у ЗСТ з ізотермічними 

теплообмінними поверхнями. Сутність алгебраічного методу та умови його застосування 

для розв'язку задач променевого теплообміну у ЗСТ. Визначення падаючих, ефективних та 

результуючих променевих теплових потоків у ЗСТ за алгебраічним методом. Аналіз 

математичної моделі. Приведення основного рівняння математичної моделі променевого 

теплообміну у ЗСТ до матричного виду, вибір методу рішення. 

(4),  стор. 187-195; (2),  стор. 342-367; (6), стор. 7-9 

 

4.3 Чисельне визначення кутових коефіцієнтів випромінювання між теплообмінними 

поверхнями у замкненій системі тіл 

 

Методика чисельного визначення середніх кутових коефіцієнтів ik  між поверхнями 

iF  та kF  у ЗСТ. Фізичний зміст і аналітичне визначення елементарних, місцевих та 

середніх кутових коєфіцієнтів між поверхнями iF  та kF  у ЗСТ. Побудова на основі 

аналітичного визначення ik  методики його чисельного розрахунку на ЕОМ. Приведення 

ЗСТ до загальної системи координат та визначення в ній геометричних параметрів для 
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чисельного розрахунку 
ik . Приведення ЗСТ до загальної системи координат. Розбивка 

теплообмінних поверхонь ЗСТ на кінцеві елементи F  у їх власних системах координат. 

Визначення у загальній системі координат центрів елементарних площадок iF   та kF  і 

відстаней між ними. Опис методами аналітичної геометрії в загальній системі координат 

положення теплообмінних поверхонь ЗСТ. Визначення у загальній системі координат, за 

положеннями аналітичної геометрії, рівнянь променів між площадками iF  та 
kF , нормалей 

до центрів цих площадок і косинусів кутів між променем та зазначенними нормалями. 

Числовий розрахунок на ЕОМ середніх кутових коефіцієнтів ik . Хід обчислення на ЕОМ 

кратних інтегралів, які  визначають величину ik  між поверхнями iF  та kF  у ЗСТ. 

(3),  стор. 243-259; (4),  стор. 187-195;(10), стор. 261-265 

 

4.4 Урахування променевого теплообміну у розв'язку задач температурного режиму 

вузлів і деталей технічних пристроїв 

  

Застосування методу ітерацій для урахування променистих теплових потоків у 

рівняннях теплових балансів елементів системи тіл і середовищ у зосередженних 

параметрах. Сходження ітераційного процесу на допустимій похибці обчислювальних 

температур твердих тіл і середовищ системи.  

(2),  стор. 327-333; (6),  стор. 7-11, 12-17 
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Дисицпліна“Тепломасообмін” 
 

1.ТЕПЛОПРОВОДНІСТЬ 
 

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 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 
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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.  

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

(4), стор. 237-248. 
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 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. Відомості про будову рідини. Рух молекул рідини, поверхневий натяг, надлишок 

тиску, пов’язаний з поверхневим натягом. Змочуваність, краєвий кут змочування.  

 [2], с. 117 [3], с. 321-324, [4], с. 238-239.[10], с. 322-323 

 2. Внутрішні характеристики кипіння. Зародження бульбашок пари, критичний 

радіус. Швидкість росту парової бульбашки. Відривний діаметр бульбашки, її форма, 

частота відриву. Число діючих центрів пароутворення. 

[1], с. 295-301, [2], с. 2118-119, [3], с. 324-328 

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

кипіння. Розподіл температур в об’ємі киплячої рідини. 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 

 4. Коефіцієнт тепловіддачі при кипінні у великому об’ємі. Модель Толубінського 

та його узагальнююча залежність, середня швидкість росту парової бульбашки за період. 

Безрозмірні експериментальні формули Лабунцова та Кутателадзе. Емпіричні формули 

для води. 

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

 5. Вплив незалежних параметрів на коефіцієнт тепловіддачі. 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. 
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 6. Двофазний потік. Істинні та витратні характеристики двофазного потоку. 

Режими течії, зміна параметрів двофазного потоку по довжині парогенеруючої труби. 

Кризи тепловіддачі при протіканні двофазного потоку в круглій трубі. 

  [1], с. 311-316, [3], с. 354-361, [4], с. 259-271 

 

Тема 3.2. Теплообмін при конденсації 
 

 1. Особливості течії та теплообміну при конденсації на поверхні. Основні уявлення 

про процес конденсації. Термічний опір плівки та термічний опір фазового переходу. 

Режими течії плівки конденсату (ламінарний, хвильовий, турбулентний). 

  [1], c. 263-269, [2], c. 138-139, [4], с. 208-212. 

 2. Теплообмін при плівковій конденсації нерухомої пари. Постанова задачі 

Нусельтом, аналітичне визначення коефіцієнта тепловіддачі при ламінарній течії. 

Локальний та середній коефіцієнти тепловіддачі. Формула Нусельта в безрозмірній формі. 

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 факторів, що не враховуються теорією Нуссельта. Вплив 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 на пучці горизонтальних труб. 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. Теплообмін випромінюванням між двома 

тілами, довільно розташованими в просторі. Кутові коефіцієнти випромінювання. 

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

3. Теплообмін в поглинаючих і випромінюючих середовищах. Перенесення енергії 

випромінюванням в поглинаючому середовищі. Оптична товщина середовища. 

Особливості випромінювання газів та парів. Променевий теплообмін між газовим 

середовищем та оболонкою. Складний теплообмін. 

[1] с. 420-440, [2], с. 185-196, [4], с. 324-327, 332-334. 
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2. Теплопередача через одношарову і багатошарову пласку стінку. 

3. Математична модель променистого теплообміну у замкненій системі теплообмінних 
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Голова підкомісії   В.О.Туз   
 (підпис)  (прізвище та ініціали)  

 

Розділ 4 

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ РІВНЯ  

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

знань і умінь, які вступник виявив при виконанні комплексного фахового випробування. 

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

нарахованих вступнику за виконання кожного завдання комплексного фахового 

випробування. Теоретичне питання відповідно до програми вступних випробувань 

передбачає змістовне і обґрунтоване розкриття поставленого завдання. Виконання 
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практичного завдання 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. Також виконується аналіз та  обґрунтування отриманих 

результатів. 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 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. 

95 - 100 

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 

85 - 94 

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. 

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, надав аналіз одержаних результатів. 

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, надав аналіз одержаних 

результатів. 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 

 

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 відмінно 

85 - 94 4,5 B добре(дуже добре) 

75 - 84 4 C добре 

65 - 74 3,5 D задовільно 

60 - 64 3 Е задовільно (достатньо) 

59 і менше 0 Fх 

незадовільно, вступник 

виключається з 

конкурсного відбору 
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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 144 – ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА 

            СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ – Промислова та муніципальна  

                                                  теплоенергетика і енергозбереження 

 
I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

Вступні випробування прийому на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних 

рівнів спеціаліста та магістра для галузі знань 14 “Електрична інженерія ”, спеціальності 

144 Теплоенергетика спеціалізації “Промислова та муніципальна теплоенергетика і 

енергозбереження” проводяться як комплексні випробування з фахових дисциплін 

“Гідрогазодинаміка”, “Технічна термодинаміка” та “Тепломасообмін”. 

 

 

II. ГІДРОГАЗОДИНАМІКА 

 

Питання з дисципліни “Гідрогазодинаміка” 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 

однофазних і двофазних потоків; дають можливість визначати режими руху теплоносіїв, 

розраховувати поля швидкостей і тисків у теплотехнічному обладнанні. 

Контрольні завдання виконуються за такими розділами курсу: 

Розділ 1.Предмет, основні поняття та визначення. 

Розділ 2.Основи гідростатики. 

Розділ 3.Основи кінематики. 

Розділ 4. Основи гідродинаміки рідини.  

4.1. Диференційні рівняння нерозривності та руху ідеальної рідини.  

4.2. Інтегральні рівняння руху ідеальної рідини.  

4.3. В’язкість. Рівняння руху для в’язкості рідини. Дисипація енергії. 

Розділ 5. Пограничний шар. 

Розділ 6. Рух реальних рідин і газів у трубах. 

Розділ 7. Гідродинаміка газорідинних систем. 

Розділ 8. Гідродинаміка рідинних плівок. 

 

 

III. ТЕХНІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА 

 

Питання з дисципліни “Технічна термодинаміка” мають на меті з`ясувати знання 

вступників з основних закономірностей енергетичних та тепломеханічних взаємодій і 

перетворень, а також зв’язаними з цими процесами властивостей робочих тіл. 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. 

Контрольні завдання виконуються за такими розділами курсу: 

Розділ 1. Основні поняття технічної термодинаміки. 

Розділ 2. Перший закон термодинаміки. 

Розділ 3. Другий закон термодинаміки. 

Розділ 4. Загальні співвідношення між термодинамічними величинами. 

Розділ 5. Ідеальні гази і газові процеси. 

Розділ 6. Реальні гази і процеси з реальними газами. 
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Розділ 7. Газові та парогазові суміші. Вологе повітря. 

Розділ 8. Енергетичні баланси стаціонарних поточних процесів 

Розділ 9. Основи теорії тепломеханічних циклів теплосилових установок. 

Розділ 10. Паросилові цикли та установки. 

Розділ 11. Газосилові та комбіновані цикли і установки. 

Розділ 12. Течія газів і пари. 

Розділ 13. Цикли холодильних і теплонасосних установок. 

 

 

IV. ТЕПЛОМАСООБМІН 

 

Питання з дисципліни “Тепломасообмін” мають на меті з`ясувати знання 

вступників з основних процесів переносу теплоти та маси речовини у просторі, складних 

процесів теплообміну. 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 курсу: 

Розділ 1. Теорiя теплообмiну. Вступ у тепломасообмін. Основні поняття і закони. 

Розділ 2. Теплопровiднiсть при стацiонарному режимi. 

Розділ 3. Теплопровiднiсть при нестацiонарному режимi. 

Розділ 4. Методи рiшення задач теплообмiну. Основи теорії подібності для процесів 

теплообмiну. 

Розділ 5. Конвективний теплообмiн. 

Розділ 6. Тепловіддача в однофазному середовищі. Тепловіддача при вимушеній течiї 

рідини. 

Розділ 7. Тепловіддача при вільному рухові рідини. Тепловіддача у обмеженому просторі. 

Розділ 8. Тепловіддача при фазових переходах. 

Розділ 9. Теплообмін випромiненням. 

Розділ 10. Основи розрахунку теплообмінних апаратiв. 

 

 

V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МЕТЕРІАЛИ 
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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 144  Теплоенергетика 

Спеціалізація Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження 
 (назва)   

Навчальна дисципліна Комплексне   фахове  випробування 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №   
1. На зануреній поверхні труби діаметром d і довжиною L кипить вода під тиском р, 

якому відповідає температура насичення tн  та питома теплота пароутворення r. При 

цьому генерується пара в кількості m. Визначити температуру на зовнішній поверхні 

труби, якщо для тепловіддачі справедливе емпіричне рівняння  = 3,14q0,7р0,15
, в якому q 

= Вт/м
2
, р = бар,  = Вт/(м

2С). 

2. Визначити опалювальний коефіцієнт циклу повітряного теплового насоса φ, в якому 

відсутнє тертя в адіабатних машинах і порівняти його з опалювальним коефіцієнтом для 

оборотного циклу Карно φОб.Карно в заданому інтервалі температур джерел tx та tГ, якщо 

температура повітря на вході в компресор дорівнює температурі навколишнього 

середовища t1=tx, температура повітря перед детандером дорівнює температурі 

гарячого джерела t3=tГ, а ступінь підвищення тиску в компресорі – β. Скільки можна 

отримати теплоти за годину для опалювання, якщо відома потужність компресора? 

Якщо замінити тепловий насос електронагрівником, то яка має бути споживана ним 

електрична потужність в кВт? 

3. Визначити абсолютний та надлишковий тиск (кПа), а також п`єзометричний напір у 

воді на глибині H, якщо барометричний тиск дорівнює P (прийняти g=9,81 м/с
2
). 

4. Теоретичне питання: Сформулювати основні положення теорії подібності для 

процесів теплопровідності. Навести фізичний сенс безрозмірних чисел Біо та Фур'є. 

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) 

 

VII. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 
 

Рейтинг (чисельний еквівалент оцінки з фахового випробування Ф) враховує 

рівень знань і умінь, які виявив вступник при виконанні комплексного фахового 

випробування. Кількість балів, набраних на іспиті (Ф), формується як 
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середньоарифметична сума балів, нарахованих вступнику за окремі завдання 

комплексного фахового випробування. Теоретичне питання з однієї з дисціплін 

комплексного фахового випробування відповідно до програми втупних випробувань 

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 комплексного фахового 

випробування 

 

Характер виконання завдання  

Кількість 

рейтингових 

балів 

Вступник змістовно і обґрунтовано розкрив теоретичне питання (не 

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

помилок і отримав вірну відповідь, надав обґрунтований аналіз 

одержаних результатів. Допускається одне незначне виправлення. 

95 - 100 

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 

85 - 94 

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. 

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, надав аналіз одержаних 

результатів. 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, надав 

аналіз одержаних результатів. 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 
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При виконанні вимог, наведенних в колонці “Характер виконання завдання”, 

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

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

можуть нараховуватись за наступне: 

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

 окремі, дещо нечіткі формулювання, які допускають неоднозначні тлумачення  1 

штрафний бал за кожне таке формулювання; 

 порушення масштабу при зображеннях залежностей на графіках, відсутність 

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

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

 неохайно написаний текст відповіді із значною кількістю виправлень, що суттєво 

ускладнює сприйняття відповіді  1...3 штрафні бали. 

Загальний показник Ф визначається, як середньоарифметичне значення балів, 

нарахованих вступнику за окремі завдання комплексного фахового випробування. Для 

випробування, яке складається із 4-х завдань: Ф = (Ф1+Ф2+Ф3+Ф4)/4. 

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 відмінно 

85 – 94 4,5 B добре (дуже добре) 

75 – 84 4 C добре 

65 – 74 3,5 D задовільно 

60 – 64 3 Е задовільно (достатньо) 

59 і менше 0 Fх незадовільно, вступник виключається з 

конкурсного відбору 
  

Програму склали: 
 

д.т.н., професор                        Варламов Г.Б. 

к.т.н., доцент                             Гавриш А.С. 

к.т.н., доцент                             Барабаш П.О. 

к.т.н., асистент                          Соломаха А.С. 
 

Програму рекомендовано кафедрою  

                                                                              теоретичної і промислової  

                                                                              теплотехніки НТУУ «КПІ» 

                                                                              Протокол № 8 від17 лютого 2016 року 

                                                                              Зав.кафедрою ТПТ 

                                                                                ________________Г.Б.Варламов  
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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 144 – ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ – Теплові електричні станції та установки 

 

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

Вступні випробування прийому на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних 

рівнів «спеціаліст» та ступінь вищої освіти «магістр» для спеціалізації “Теплові електричні 

станції та установки” спеціальності 144 “Теплоенергетика” проводяться у вигляді 

компексного іспиту з фахових дисциплін “Теплові та атомні електростанції”, “Технічна 

термодинаміка”, “Тепломасообмін”, «Гідрогазодинаміка». 

 

 

IІ.  ТЕПЛОВІ  ТА  АТОМНІ  ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ 

 

Питання з дисципліни “Теплові та атомні електростанції” мають на меті з’ясувати 

знання студентів  теоретичних основ раціонального виробництва електроенергії та тепла, 

особливостей процесів та конструкцій різних видів тепломеханічного устаткування КЕС, 

ТЕЦ, АЕС, вибору параметрів циклів та систем, засобів підвищення теплової 

економічності та екологічної безпеки електростанцій, компоновки їх обладнання в 

головних корпусах ТЕС та АЕС, генеральних планів на площах будівництва. 

Контрольні завдання виконуються за такими розділами курсу: 

Розділ 1.Типи та класифікація електростанцій. Споживачі енергії. 

Розділ 2.Теплова економічність та енергетичні показники електростанцій. 

Розділ 3.Способи підвищення теплової економічності паротурбінних електростанцій. 

Розділ 4.Баланси пари та води в контурах ТЕС та АЕС. Способи утилізації збитків пари та 

конденсату. 

Розділ 5. Деаерація води на ТЕС та АЕС. 

Розділ 6. Складання та методика розрахунку принципових теплових схем ТЕС та АЕС. 

Розділ 7.Технологічна структура та елементи теплових схем ТЕС та АЕС. 

Розділ 8. Комбінований виробіток електроенергії та теплоти. 

Розділ 9. Компоновка головних корпусів та генеральних планів ТЕС та АЕС. 

Розділ 10. Нові прогресивні методи отримання енергії та перспективи розвитку 

енергетики. 
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 III.  ТЕХНІЧНА  ТЕРМОДИНАМІКА 

 

Питання з дисципліни “Технічна термодинаміка” мають на меті з`ясувати знання 

студентів з основних закономірностей енергетичних та тепломеханічних процесів 

взаємодій і перетворень. Студенти повинні вміти оцінювати термодинамічні властивості 

різних робочих тіл, визначати термодинамічні результати процесів в енергетичному 

обладнанні по ентропійним та енергетичним показникам, оцінювати їх термодинамічну 

ефективність. 

Контрольні завдання виконуються за такими розділами курсу: 

Розділ 1. Основні поняття технічної термодинаміки. 

Розділ 2. Перший закон термодинаміки. 

Розділ 3. Другий закон термодинаміки. 

Розділ 4. Реальні гази і процеси з реальними газами. 

Розділ 5. Газові та парогазові суміші. Вологе повітря. 

Розділ 6. Загальні співвідношення між термодинамічними величинами. 

Розділ 7. Енергетичні баланси стаціонарних поточних процесів. 

Розділ 8. Основи теорії тепломеханічних циклів теплоенергетичних установок. 

Розділ 9. Паросилові цикли та установки. 

Розділ 10. Газосилові та комбіновані цикли і установки. 

Розділ 11. Течія газів і пари. 

 

IV. ТЕПЛОМАСООБМІН 

 

Питання з дисципліни “Тепломасообмін” мають на меті з`ясувати знання 

студентів з основних процесів переносу теплоти та маси речовини, складних процесів 

теплообміну. Студенти повинні володіти методикою розрахунку основних процесів 

теплообміну, користуватися розрахунковими формулами та методами розв'язку основних 

задач теплообміну, проявити розуміння фізичних особливостей процесів теплопереносу. 

Контрольні завдання виконуються за такими розділами курсу: 

Розділ 1. Теорiя теплообмiну. Основні поняття і закони. 

Розділ 2. Теплопровiднiсть при стацiонарному і нестаціонарному режимах. 

Розділ 3. Методи рiшення задач теплообмiну. 

Розділ 4. Конвективний теплообмiн. 

Розділ 5. Тепловіддача при вимушеній течiї рідини. 

Розділ 6. Тепловіддача при вільному рухові рідини.  
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Розділ 7. Тепловіддача при фазових переходах. 

Розділ 8. Основи розрахунку теплообмінних апаратiв. 

 

V. ГІДРОГАЗОДИНАМІКА 

 

Питання з дисципліни “Гідрогазодинаміка” мають на меті з`ясувати знання 

студентів з основ теоретичної механіки, які відносяться до механіки рідини і газу, 

гідродинаміки однофазних і двофазних потоків; режимів руху теплоносіїв, розрахунків 

швидкостей і тисків у теплоенергетичному обладнанні ТЕС та АЕС. 

Контрольні завдання виконуються за такими розділами курсу: 

Розділ 1. Основи гідродинаміки рідини.  

1.1. Диференційні рівняння нерозривності та руху рідини.  

1.2 В’язкість. Рівняння руху для в’язкості рідини. Дисипація енергії. 

Розділ 2. Рух реальних рідин і газів у трубах. 

Розділ 3. Гідродинаміка газорідинних систем. 
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VI. ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО 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   Комплексне фахове випробування 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  

 

 

1. Регенеративний підігрів живильної води як спосіб підвищення теплової економічності 

ТЕС та АЕС. Термодинамічні основи. Реалізація. Приклади. 

2. Фізико-хімічні основи термічної деаерації води на ТЕС та АЕС. Газодинамічний  

принцип взаємодії потоків води та пари. 

3. Поясніть необхідність ускладнення конструкції ПВТ ТЕС та АЕС. Складіть схему  

включення їх в теплову схему ПТУ. 

Затверджено на засіданні кафедри  
теплоенергетичних установок теплових і 

атомних електростанцій  

 

Протокол № 10 від « 17 » лютого 20 16 року 

 

 

 Голова підкомісії   О.Ю.Черноусенко   
 (підпис)  (прізвище та ініціали)  

 

 
VII. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

 

Рейтинг (чисельний еквівалент оцінки з фахового випробування Ф) враховує 

рівень знань і умінь, які вступник виявив при виконанні комплексного фахового 

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

середньоарифметична сума балів, нарахованих вступнику за виконання кожного завдання 

комплексного фахового випробування. Теоретичне питання відповідно до програми 

вступних випробувань передбачає змістовне і обґрунтоване розкриття поставленого 

завдання. Виконання практичного завдання має складатися з постановочної частини 

задачі, яка в разі необхідності супроводжується пояснювальними рисунками, запису 

основних розрахункових співвідношень, виконання чисельного рішення і отримання 

відповіді із записом одиниць вимірювання. Також виконується аналіз та  обґрунтування 

отриманих результатів. Білет включає по одному питанню з кожної дисципліни. Загалом 

білет містить чотири питання. 
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 Завдання комплексного фахового випробування 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 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. 

95 - 100 

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 

85 - 94 

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. 

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, надав аналіз одержаних результатів. 

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, надав аналіз одержаних 

результатів. 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 

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

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

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

можуть нараховуватись за наступне: 

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

 окремі, дещо нечіткі формулювання, які допускають неоднозначні тлумачення  1 

штрафний бал за кожне таке формулювання; 

 порушення масштабу при зображеннях залежностей на графіках, відсутність 

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

 стилістичні та граматичні помилки  1 штрафний бал за кожну з помилок; 
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 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 4-х завдань: Ф = (Ф1+Ф2+Ф3+Ф4)/4. 

 

 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 відмінно 

85 - 94 4,5 B добре (дуже добре) 

75 - 84 4 C добре 

65 - 74 3,5 D задовільно 

60 - 64 3 Е задовільно (достатньо) 

59 і менше 0 Fх 

незадовільно, вступник 

виключається з 

конкурсного відбору 

  

 

Програму розробили: 

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

д.т.н., професор                          Кєсова Л.О. 

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

 

 

 

 
Програму рекомендовано кафедрою  

Теплоенергетичних установок теплових і 

атомних електростанцій 

Протокол №  10   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 

 
Вступні випробування прийому на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного  

рівня  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». 

 

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 та їх стійкість. 

 

 Питання відносяться до наступних розділів курсу: 

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

Основи класифікації. Типові ланки:  підсилююча, 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. Вплив сигналу по інтегралу на якість регулювання. 

Пропорційно-інтегрально-диференціальний (ПІД) регулятор. Вплив введення похідної 

на якість регулювання. Поняття про астатизм автоматичних систем. 

3. Стійкість автоматичних систем. 

Теореми Ляпунова про стійкість лінеарізованих систем. Алгебраїчні критерії Гурвіца 

та Рауса. Критерій стійкості Михайлова. Критерій стійкості Найквіста. Сенс критерію, 

доказ. Вплив часу запізнення на стійкість. Поняття про виділення областей стійкості за 

одним та двома параметрами динаміки.  

4. Дослідження якості процесів регулювання. 

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

Динамічна похибка. Статична похибка. Коливальність. Час регулювання. Ступінь 

згасання. Перерегулювання. Ступень стійкості та ступень коливності. Запаси стійкості 

по модулю та фазі. Показник коливальності. Інтегральні критерії якості. 

5. Основи аналізу одноконтурних автоматичних систем. 
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Методичні засади синтезу регуляторів. Приклади аналітичного розв‘язання задач 

синтезу систем управління одноємністними об‘єктами.  

6. Автоматичні системи регулювання з додатковими інформаційними каналами. 

Каскадні автоматичні системи. Умови застосування, оцінювання швидкодії, 

послідовність розрахунку параметрів настроєк. Автоматичні системи регулювання із 

додатковим сигналом із проміжної точки АСР. Області застосування, послідовність 

розрахунку. Комбіновані автоматичні системи. Умова інваріантності. Аналіз 

комбінованих систем. Багатозв'язні автоматичні системи. Порівняльна характеристика 

роботи систем з додатковими інформаційними каналами.   

 

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 інтегрованої АСУ підприємством і місце АСУ ТП в ній 

 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. Інтегровані АСУ (ІАСУ). Структура комплексу 

технічних засобів АСУ ТП. Функції АСУ ТП. Режими реалізації функцій АСУ ТП. 

Види забезпечення функціонування АСУ ТП.  Оптимальне керування в АСУ ТП. 

Декомпозиція завдання оптимального керування в АСУ ТП. Види завдань оптимізації 

й адаптації. Класифікація систем по ієрархії.  

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. Типові структури об'єктів автоматичного 

регулювання. Експериментальні методи визначення мат. моделей об'єктів 

автоматичного керування.  

Класифікація систем регулювання в АСУ ТП. Одноконтурна цифрова система. Вимоги 

до показників якості в перехідних процесах у замкнутих системах. Методи 

настроювання безперервних систем автоматичного регулювання. 

3. Типові задачі регулювання теплоенергетичних об’єктів. 

Регулювання теплового режиму топки. Регулювання економічності згоряння палива. 

Регулювання співвідношення палива-повітря. Регулювання розрідження або тиску в 

топці. Регулювання рівня. Регулювання витрати. Регулювання тиску. Регулювання 

потужності енергоблока. Регулювання температури первинної пари. Регулювання 

температури вторинної пари. Регулювання витрати теплоносія 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 
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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. Нормативно-технічні документи створення АСУ ТП. Стадії 

створення АСУ ТП. Заявочні відомості, замовні специфікації та кошторис. 

2. Проектування структур АСУТП. 

Структурні схеми систем автоматизації. Схеми організаційної структури. Схема 

функціональна автоматизації. Схема комплексу технічних засобів 

3. Проектування принципових електричних схем АСУТП. 

Умовні графічні і позиційні позначення елементів принципових схем. Виконання 

принципових електричних схем. Види електричних схем: схеми управління 

електроприводами виробничих механізмів; схеми технологічного захисту; схеми 

технологічної сигналізації; принципові електричні схеми живлення. Заземлення і 

занулення в електроустановках систем управління. 

4. Проектування постів управління. 

Організація робочого місця й умов праці оперативного персоналу. Типи і розміри 

щитів. Композиційні рішення постів управління. Розміщення приладів і апаратури на 

щитах. Креслення щита.  

5. Схеми з’єднань електричних проводок. 

Матеріали і вироби для електропроводок. Монтажна схема щита. Схеми з’єднань 

зовнішніх проводок. 

6. Системний підхід до проектування АСУ ТП. 

Сутність системного підходу до проектування АСУ ТП. Особливості системного 

підходу при проектуванні АСУ ТП. Загальні принципи проектування автоматизованих 

систем управління. Принципи вибору проектних рішень. Види проектів. 

7. Розробка структури та вибір програмно-технічної платформи системи. 

Загальна структура системи та задачі її визначення. Програмно-технічна платформа 

системи та задачі її визначення. Вибір програмно-технічного комплексу. Вибір 

SCADA-програми.  
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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 Комплексне   фахове  випробування 
  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7  

1. Зв’язок крайніх значень h(t), w(t), W(S). Теореми про початкове та кінцеве значення 

оригінала. 

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

об’єктів. 

3.  Індивідуальне та вибіркове управління електроприводами 

4.  Види проектів. Проект «фіксована вартість». 

Затверджено на засіданні кафедри  Автоматизації теплоенергетичних процесів 

Протокол № 7 від « 10 » лютого 20 16 року 

 

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

 

 

 

VII. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 
 

Рейтинг (чисельний еквівалент оцінки з фахового випробування Ф) враховує 

рівень знань і умінь, які вступник виявив при виконанні комплексного фахового 

випробування. Кількість балів, набраних на іспиті (Ф), формується як 
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середньоарифметична сума балів, нарахованих вступнику за виконання кожного завдання 

комплексного фахового 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 комплексного фахового 

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. 

95...100 

Вступник дав повну обгрунтовану відповідь на питання. Але при 

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

можна вважати суттєвими. 

85...94 

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). 

75...84 

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. 

65....74 

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.  

60...64 

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. 

59 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: 
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 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 4-х завдань: Ф = (Ф1+Ф2+Ф3+Ф4)/4. 

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 Відмінно 

85-94 4,5 B добре(дуже добре) 

75-84 4 C Добре 

65-74 3,5 D Задовільно 

60-64 3 Е задовільно (достатньо) 

менше 60 0 F незадовільно, 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 

 

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». 

 

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 та їх стійкість. 

 

 Питання відносяться до наступних розділів курсу: 

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

Основи класифікації. Типові ланки:  підсилююча, 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. Вплив сигналу по інтегралу на якість регулювання. 

Пропорційно-інтегрально-диференціальний (ПІД) регулятор. Вплив введення похідної 

на якість регулювання. Поняття про астатизм автоматичних систем. 

3. Стійкість автоматичних систем. 

Теореми Ляпунова про стійкість лінеарізованих систем. Алгебраїчні критерії Гурвіца 

та Рауса. Критерій стійкості Михайлова. Критерій стійкості Найквіста. Сенс критерію, 

доказ. Вплив часу запізнення на стійкість. Поняття про виділення областей стійкості за 

одним та двома параметрами динаміки.  

4. Дослідження якості процесів регулювання. 

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

Динамічна похибка. Статична похибка. Коливальність. Час регулювання. Ступінь 

згасання. Перерегулювання. Ступень стійкості та ступень коливності. Запаси стійкості 

по модулю та фазі. Показник коливальності. Інтегральні критерії якості. 

5. Основи аналізу одноконтурних автоматичних систем. 
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Методичні засади синтезу регуляторів. Приклади аналітичного розв‘язання задач 

синтезу систем управління одноємністними об‘єктами.  

6. Автоматичні системи регулювання з додатковими інформаційними каналами. 

Каскадні автоматичні системи. Умови застосування, оцінювання швидкодії, 

послідовність розрахунку параметрів настроєк. Автоматичні системи регулювання із 

додатковим сигналом із проміжної точки АСР. Області застосування, послідовність 

розрахунку. Комбіновані автоматичні системи. Умова інваріантності. Аналіз 

комбінованих систем. Багатозв'язні автоматичні системи. Порівняльна характеристика 

роботи систем з додатковими інформаційними каналами.  

 

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 інтегрованої АСУ підприємством і місце АСУ ТП в ній 

 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. Інтегровані АСУ (ІАСУ). Структура комплексу 

технічних засобів АСУ ТП. Функції АСУ ТП. Режими реалізації функцій АСУ ТП. 

Види забезпечення функціонування АСУ ТП.  Оптимальне керування в АСУ ТП. 

Декомпозиція завдання оптимального керування в АСУ ТП. Види завдань оптимізації 

й адаптації. Класифікація систем по ієрархії.  

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. Типові структури об'єктів автоматичного 

регулювання. Експериментальні методи визначення мат. моделей об'єктів 

автоматичного керування.  

Класифікація систем регулювання в АСУ ТП. Одноконтурна цифрова система. Вимоги 

до показників якості в перехідних процесах у замкнутих системах. Методи 

настроювання безперервних систем автоматичного регулювання. 

3. Типові задачі регулювання теплоенергетичних об’єктів. 

Регулювання теплового режиму топки. Регулювання економічності згоряння палива. 

Регулювання співвідношення палива-повітря. Регулювання розрідження або тиску в 

топці. Регулювання рівня. Регулювання витрати. Регулювання тиску. Регулювання 

потужності енергоблока. Регулювання температури первинної пари. Регулювання 

температури вторинної пари. Регулювання витрати теплоносія 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 
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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. Нормативно-технічні документи створення АСУ ТП. Стадії 

створення АСУ ТП. Заявочні відомості, замовні специфікації та кошторис. 

2. Проектування структур АСУТП. 

Структурні схеми систем автоматизації. Схеми організаційної структури. Схема 

функціональна автоматизації. Схема комплексу технічних засобів 

3. Проектування принципових електричних схем АСУТП. 

Умовні графічні і позиційні позначення елементів принципових схем. Виконання 

принципових електричних схем. Види електричних схем: схеми управління 

електроприводами виробничих механізмів; схеми технологічного захисту; схеми 

технологічної сигналізації; принципові електричні схеми живлення. Заземлення і 

занулення в електроустановках систем управління. 

4. Проектування постів управління. 

Організація робочого місця й умов праці оперативного персоналу. Типи і розміри 

щитів. Композиційні рішення постів управління. Розміщення приладів і апаратури на 

щитах. Креслення щита.  

5. Схеми з’єднань електричних проводок. 

Матеріали і вироби для електропроводок. Монтажна схема щита. Схеми з’єднань 

зовнішніх проводок. 

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. 

Позиційні системи числення. Перевід чисел між системами з основами 10, 2, 8 та 16. 

Поняття алгоритмічної мови. Складові алгоритмічної мови. Середовище 

програмування та його компоненти.  

Структура програми. Базові типи даних, їх розміри та діапазони значень. Об’явлення 

змінних базових типів. Поняття операції та операнду. Типи операцій. Перетворення 

типів операндів. Унарні операції. Бінарні операції. Мультиплікативні та адитивні 

операції. Операції зсуву. Операції відношення. Логічні операції. Поразрядні логічні 

операції. Операції присвоювання. Порядок обчислення операцій в виразах. 

Управляючі структури мови програмування: структури простого та множинного 

вибору, структури повторення.  
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Вказівники та масиви. Поняття адреси змінної. Поняття вказівника, об’явлення 

вказівників. Операції адресації та розіменовування. Одновимірні масиви. Доступ до 

елементів масива. Двовимірні масиви, принципи їх організації. Динамічне виділення 

пам’яті. Поняття структури, об’явлення структурного типу, розміщення елементів в 

пам’яті. Об’явлення та ініціалізація змінних структурного типу. Доступ до елементів 

структури.  

Принцип процедурного підходу в програмуванні. Метод функціональної декомпозиції. 

Поняття функції. Визначення функції. Виклик функції. Передача аргументів функції, 

способи передачі. Область дії та час життя змінних. Поняття локального контексту і 

контексту файла. Рекурсивні функції. Прямий та зворотній хід рекурсії, критерії 

повернення. Переваги та недоліки рекурсивних функцій. 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. Поняття інкапсуляції. Відділення інтерфейсу від реалізації. 

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

конструкторів. Функції конструктора. Константні та статичні елементи класу. 

Композиція класів. Особливості ініціалізації елементів-даних, які є об’єктами 

класових типів.  

Перевантаження операцій для класових типів, механізм перевантаження. Особливості 

перевантаження для окремих операцій.  

Поняття спадкування. Структура даних об’єкта похідного класу. Види 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. Пряме та непряме спадкування.  Множинне 

спадкування.  

Віртуальні функції та поліморфізм. Раннє та пізнє зв’язування. Віртуальні 

деструктори. Абстрактні базові класи.  

Класи з самоадресацією. Динамічні структури даних. Списки. Переваги та недоліки 

списків. Операції зі списками. Різновиди списків: стеки, черги. Нелінійні двовимірні 

структури даних. Дерева. Бінарні дерева. Дерево двійкового пошуку. Операції з 

деревами. Переваги та недоліки дерева двійкового пошуку в порівнянні зі списками та 

масивами. 

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. Поняття збірки, маніфест збірки. Бібліотека класів FCL, 

основні розділи FCL. 

Мова C#. Операції мови C#, їх відмінність від операцій С. Управляючі конструкції в 

C#. Виключні ситуації, перехоплення виключень, оператор try...catch...finally, обробка 
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множинних  виключень, фільтри виключень. Генерація виключень, клас Exception, 

оператор throw. 

Текстові рядки та масиви в C#. 

Класи, члени класів, їх різновиди. Конструктори, статичні конструктори, статичні 

класи. Деструктори, відмінності деструкторів в порівнянні з мовою C, прибирання 

сміття. 

Методи класу та їх особливості в C#. Типи аргументів, аргументи за замовченням, 

іменовані аргументи. Перевантаження операцій, особливості перевантаження логічних 

операцій та операцій перетворення. Властивості, аксесори властивостей, автоматичні 

властивості. Індексатори, одно- та багатовимірні індексатори. 

Спадкування та поліморфізм в C#. Віртуальні члени класу, приховування та 

перевизначення членів класу. Абстрактні класи. Інтерфейси, об’явлення та реалізація 

інтерфейсів. Інтерфейсні посилання. 

Структури, їх відмінності від класів. 

Делегати, груповий виклик, коваріантність та контраваріантність делегатів. Анонімні 

методи, лямбда вирази, одиночні та блочні лямбда вирази. Події, патерн проектування 

джерело-спостерігач, його реалізація в C#, обробники подій. 

Узагальнення, узагальнені класи, обмежені типи, види обмежень, відкрито та закрито 

сконструйовані типи. 

Колекції, узагальнені та неузагальнені колекції, основні типи колекцій. Основні 

інтерфейси, що реалізуються в колекціях. Види колекцій. 

Потоковий ввод-вивід в C#, основні операції з потоками. Базовий клас потока Stream. 

Основні види потоків та відповідні класи. Типи читання та запису (Reader, Writer). 

Серіалізація об’єктів, конфігурування серіалізації. Формати серіалізації, класи 

форматера. 
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VII. 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  «Комп’ютерно-інтегровані теплоенергетичні процеси і виробництва» 
 (назва)   

Навчальна дисципліна Комплексне   фахове  випробування 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №   
1. Вплив параметрів системи К і  на стійкість. Запас стійкості за амплітудою та 

фазою. 

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

входи и виходи. Узагальнена структурна схема. 

3.  Склад схеми зовнішніх проводок. 

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)  
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VIII. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

 

Рейтинг (чисельний еквівалент оцінки з фахового випробування Ф) враховує 

рівень знань і умінь, які вступник виявив при виконанні комплексного фахового 

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

середньоарифметична 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. 

Таблиця 1 – Розрахунок  оцінки виконання окремих завдань комплексного фахового 

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. 

95...100 

Вступник дав повну обгрунтовану відповідь на питання. Але при 

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

можна вважати суттєвими. 

85...94 

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). 

75...84 

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. 

65....74 

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.  

60...64 

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. 

59 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...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 4-х завдань: Ф = (Ф1+Ф2+Ф3+Ф4)/4. 

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 Відмінно 

85-94 4,5 B добре(дуже добре) 

75-84 4 C Добре 

65-74 3,5 D Задовільно 

60-64 3 Е задовільно (достатньо) 

менше 60 0 F незадовільно, 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. Чисельні методи  д.т.н., професор Лук’яненко С.О. 

2. Теорія ймовірностей та математична 

статистика 

к.т.н., доцент Сидоренко Ю.В. 

4 Об'єктно – орієнтоване програмування   к.т.н., Смаковський Д.С. 

 

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

стосуються виконання завдань вступних випробовувань.  

 

II. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

Дисципліна „Чисельні методи” 

 

Розділ 1 

Обчислювальні методи лінійної алгебри  

ТЕМА  Прямі методи розв’язування систем лінійних алгебраїчних  рівнянь ( СЛАР )  

Системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Основні поняття. Типи матриць. 

Характеристики методів. Розв’язування СЛАР з трикутною матрицею. Метод Гауса і його 

модифікації. Метод Гауса з вибором головного елементу. LU-алгоритм, метод Жордано, 

метод прогонки. Погано обумовлені СЛАР. 

ТЕМА  Ітераційні методи розв’язування СЛАР 

Теореми збіжності. Методи послідовних наближень та простої ітерації. 

Розділ 2 

Апроксимація функцій 

ТЕМА  Інтерполяція функцій 

Постановка задачі апроксимації функцій. Види апроксимації. Глобальна 

інтерполяція. Лінійна та квадратична інтерполяції. Побудова інтерполяційного полінома 

по формулі Лагранжа. Багатоінтервальна інтерполяція. Параболічні та кубічні сплайни. 

ТЕМА  Середньоквадратичне наближення 

Середньоквадратичне наближення за допомогою нормальних рівнянь. 

Розділ 3 

Розв’язування нелінійних алгебраїчних та трансцендентних рівнянь (НАТР). 

Числове диференціювання та інтегрування 

ТЕМА Розв’язування НАТР 
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Методи половинного ділення, хорд, Ньютона, простої ітерації. Системи НАТР. 

Методи Ньютона, простої  ітерації, Зейделя. Проблема вибору початкового наближення. 

ТЕМА  Числове диференціювання 

Формули чисельного диференціювання для нерівновіддалених і рівновіддалених 

вузлів.  

ТЕМА  Числове інтегрування 

Формули прямокутників, трапецій, Ньютона-Котеса. 

Розділ 4 

Розв’язування задачі Коші для звичайних диференційних рівнянь 

ТЕМА  Однокрокові методи 

Постановка задачі  Коші  та характеристика методів. Явний та неявний методи 

Ейлера. Аналіз похибки. Стійкість. Методи Ейлера-Коші та трапецій. Методи Рунге-

Кутта. Автоматичний вибір кроку в однокрокових методах. Розв’язування систем рівнянь. 

ТЕМА  Багатокрокові методи 

Методи Адамса-Башфорта, Адамса-Моултона, Гіра та ФДН. 

Розділ 5 

Розв’язування крайової задачі для диференційних рівнянь 

ТЕМА  Крайова задача для звичайних диференційних рівнянь 

Метод скінчених різниць. Метод стрільби. Проекційні методи. Методи коллокацій 

та Гальоркіна. Застосування сплайнів в проекційних методах. 

ТЕМА  Крайова задача для диференційних рівнянь в частинних похідних 

Метод скінченних різниць. Явна та неявна схеми для одновимірного рівняння 

теплопровідності. Схема Кранка-Ніколсона. Явна та неявна схеми для двовимірного 

рівняння теплопровідності. Схема змінних напрямків. Методи розщеплення для 

тривимірних рівнянь. 

 

Дисципліна „ Теорія ймовірностей та математична статистика 

 

Розділ 1 

Комбінаторика 

ТЕМА  Основні формули комбінаторики 

Основний принцип комбінаторики. З’єднання без повторів. Розміщення.  

Перестановки. Сполуки. 

ТЕМА  Комбінаторика в задачах теорії ймовірностей 

Закономірності випадкових явищ. Суть експерименту. Загальні  властивості 

стохастичного експерименту. Застосування загальних правил комбінаторики для розв’язку 

задач теорії ймовірностей. 

Розділ 2 

Ймовірності випадкових подій 

ТЕМА   Визначення та обчислення ймовірностей випадкових явищ  

Простір елементарних сходів. Достовірна, неможлива та випадкова події. Сумісні 

та несумісні події. Протилежні події. Відносна частота події. Ймовірність події та її 

властивості. Класичне означення ймовірності події. 
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Геометричне означення події. Геометричне розв’язання ймовірнісних задач. Задача 

про зустріч. Аксіоматичне означення події. Деякі слідства з аксіом  ймовірності.  

Теореми додавання ймовірностей. Незалежні події. Умовна ймовірність. Теорема 

добутку ймовірностей. 

Теорема повної ймовірності. Формула Байеса. 

ТЕМА  Послідовні незалежні випробування 

Схема Бернуллі. Частота появи події в n незалежних іспитах. Формула Бернуллі. 

Найімовірніше число появи події при повторенні іспитів. Методи точного розв’язання 

задач схеми Бернуллі.  Типи задач, що ставляться над схемою Бернуллі і методи їх 

розв’язування.  

Наближене розв’язання задач схеми Бернуллі. Локальна та інтегральна теореми 

Муавра-Лапласа. Застосування вищезазначених теорем для розв’язування задач над 

схемою Бернуллі 

Розділ 3 

Випадкові величини 

ТЕМА  Числові характеристики випадкових величин 

Означення випадкової величини. Закон розподілу. Форми законів розподілу. Ряд 

розподілу. Многокутник розподілу. Функція розподілу. Щільність розподілу. 

Числові характеристики випадкових величин. Математичне сподівання випадкової 

величини. Дисперсія та середньоквадратичне відхилення випадкової величини. Мода та 

медіана випадкової величини. Моменти випадкової величини. Центрована та нормована 

випадкова величина. 

ТЕМА  Закони розподілу випадкових величин 

Закони розподілу дискретних випадкових величин. Біноміальний закон розподілу. 

Закон розподілу Пуассона. 

Закони розподілу неперервних випадкових величин. Рівномірний розподіл. 

Показниковий розподіл. Розподіл хі-квадрат. 

Числові характеристики відомих розподілів випадкових величин. Обчислення 

математичного сподівання, дисперсії та інших показників відомих розподілів випадкових 

величин. 

Нормальний закон розподілу. Функція Гауса. Правило трьох сигм. 

ТЕМА  Закон великих чисел 

Форми закону великих чисел. Нерівність Чебишова. Теореми Бернуллі та 

Чебишева. Центральна гранична теорема. 

 

Дисципліна „ Об’єктно–орієнтоване програмування ” 

 

Розділ 1. 

Введення в обєктно-орієнтоване програмування 

ТЕМА Основні поняття об’єктної моделі    

Методи проектування програмних систем. Основні поняття об’єктної моделі. 

Основні принципи ООП. Абстрагування та інкапсуляція. Методи, атрибути, конструктори 

та деструктори. 

Розділ 2. 
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Принципи та методи обєктно-орієнтованого програмування 

ТЕМА Принцип модульності 

Модульність. Реалізація модульності. 

ТЕМА Принцип ієрархії 

Принцип ієрархії, наслідування. Види наслідування. Конструктори та деструктори 

при наслідуванні. Наслідування та композиція. 

ТЕМА Поліморфізм     

Поліморфізм. Віртуальні функції. 

ТЕМА Типізація    

Типізація. Правила приведення посилань та покажчиків. Абстрактні базові класи. 

ТЕМА Виключні ситуації.    

Виключні ситуації. Генерація, обробка, абстрактні типи для виключних ситуацій. 

ТЕМА  Інстанціювання 

Параметричний поліморфізм. Шаблони функцій. Параметри шаблонів. Шаблони 

класів. 

Розділ 3. 

 Використання сучасних обєктно-орієнтованих бібліотек 

ТЕМА Рядки та потоки 

Потоки введення та виведення. Рядки. Методи для обробки рядків. 

ТЕМА Стандартні контейнери (колекції) 

 Ітератор. Контейнери для роботи зі списками, множинами. Послідовний та 

довільний доступ. Відображення. 

 

IІІ. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 

Фахові вступні випробовування проводяться у письмовій формі.  

До складу фахового випробування входять практичні завдання з 3 вищезазначених 

дисциплін. 

На виконання завдань  відводяться 2 академічні години. 

 

IV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

Основна література 

З дисципліни „Чисельні методи” 

1. Лук’яненко С.О. “Математичне забезпечення САПР”,  Навч. Посібник. – К. : ІСДО, 

1996. – 148.с. 

2. Лук’яненко С.О. “Основи обчислювальних методів розв’язування диференціальних 

рівнянь”, Навч. Посібник. – К. : ІСДО, 1998 – 212с. 

3. Основы численных методов / Л.И. Турчак – М. :Наука, 1987. – 320с. 

З дисципліни „ Теорія ймовірностей та математична статистика ” 

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: В.школа., 

1999.- 479с. 

2. Боровков А.А. Теория вероятностей. – М. : Наука, 1986. – 431с. 

3. Боровков А.А. Математическая статистика. Оценка параметров.Проверка гипотез. –

М. В. школа, 1984. – 472с. 
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З дисципліни „ Об’єктно–орієнтоване програмування ” 

1.  Г. Буч. Объектно – ориентированный анализ и проектирование с примерами 

приложений на С++, 2-е изд./ Пер. с англ. – М.: Бином. 1998 г. – 560 с., ил. 

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

2006 – 1100с. 

 

V. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

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

знань і умінь, які вступник виявив при виконанні комплексного фахового випробування. 

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

нарахованих вступнику за виконання кожного завдання комплексного фахового 

випробування.  З кожної дисципліни комплексного фахового випробування пропонується 

виконати певне практичне завдання відповідно до програми вступних випробувань. 

Виконане завдання фахового випробування, крім дисципліни „ Об’єктно–орієнтоване 

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 фахового випробування з дисципліни „Об’єктно–орієнтоване 

програмування ” передбачає складання комп’ютерної програми. Мова програмування 

визначається вступником з наступних: 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 
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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, наведених в колонці “Характер виконання завдання”, 

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

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

можуть нараховуватись за наступне: 

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

 окремі, дещо нечіткі формулювання, які допускають неоднозначні тлумачення  1 

штрафний бал за кожне таке формулювання; 

 порушення масштабу при зображеннях залежностей на графіках, відсутність 

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

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

 неохайно написаний текст відповіді із значною кількістю виправлень, що суттєво 

ускладнює сприйняття відповіді  1...3 штрафні бали. 

Загальний показник Ф визначається, як 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 відмінно 

85 - 94 4,5 B добре(дуже добре) 

75 - 84 4 C добре 

65 - 74 3,5 D задовільно 

60 - 64 3 Е задовільно (достатньо) 

59 і менше 0 Fх 

незадовільно, вступник 

виключається з 

конкурсного відбору 
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Зразок екзаменаційного білета наведено на рисунку 1. Екзаменаційні завдання 

білетів для ступенів освіти магістр і ступенів освіти спеціаліст відрізняються рівнем 

складності. 
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 Комплексне   фахове  випробування 

  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №   

 

1. На ділянці 95% здорових рослин. Відбирають 2 рослини. Знати ймовірність того, що обидві рослини 

будуть здорові. 

 

2. Функцiя y=f(x) задана таблицею  

x 0 1 3 5 

y 4 0 1 3 

За формулою трапецій обчислити 


4

0

)( dxxf

 . Якщо треба, можна використати лінійну інтерполяцію. 

3. Визначте клас "точка", що складається:  

 з полів: x, y (дійсні) – координати точки на площині екрана; 

 з методів, що забезпечують введення x, y в межах від 0 до 799 для х, та від 0 до 599 для y. 

 Визначте похідний клас, що складається: 

 з поля колір точки, що складається з трьох складових; 

 з методу, що забезпечує введення кожної з складових кольору в межах від 0 до 255; 

Визначте виключення на введення даних, що не відповідають обумовленим межам полів. 

Визначте віртуальну функцію, яка виводить поля об’єктів класів на консоль або   перетворює значення 

полів на рядок. 

Визначте перевантажену операцію (або статичний метод) додавання двох об’єктів, яка визначає 

параметри результуючого об’єкта таким чином: колір – середніми значеннями відповідних кольорів 

доданків; координати – сумами відповідних полів доданків (за умови, якщо результуюча координата 

перевищить відповідну межу, значення координати зменшується на значення цієї межі). 

 
 

Зразок екзаменаційного білета 

Програму фахових вступних випробувань склали: 

д.т.н., професор                            С.О.Лук’яненко  

к.т.н., доцент                                 Ю.В.Сидоренко  

к.т.н.                                              Д.С.Смаковський  
 

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. Чисельні методи  д.т.н., професор Лук’яненко С.О. 

2. Теорія ймовірностей та математична 

статистика 

к.т.н., доцент Сидоренко Ю.В. 

4 Об'єктно – орієнтоване програмування   к.т.н., Смаковський Д.С. 

 

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

стосуються виконання завдань вступних випробовувань.  

 

II. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

Дисципліна „Чисельні методи” 

 

Розділ 1 

Обчислювальні методи лінійної алгебри  

ТЕМА  Прямі методи розв’язування систем лінійних алгебраїчних  рівнянь ( СЛАР )  

Системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Основні поняття. Типи матриць. 

Характеристики методів. Розв’язування СЛАР з трикутною матрицею. Метод Гауса і його 

модифікації. Метод Гауса з вибором головного елементу. LU-алгоритм, метод Жордано, 

метод прогонки. Погано обумовлені СЛАР. 

ТЕМА  Ітераційні методи розв’язування СЛАР 

Теореми збіжності. Методи послідовних наближень та простої ітерації. 

Розділ 2 

Апроксимація функцій 

ТЕМА  Інтерполяція функцій 

Постановка задачі апроксимації функцій. Види апроксимації. Глобальна 

інтерполяція. Лінійна та квадратична інтерполяції. Побудова інтерполяційного полінома 

по формулі Лагранжа. Багатоінтервальна інтерполяція. Параболічні та кубічні сплайни. 

ТЕМА  Середньоквадратичне наближення 

Середньоквадратичне наближення за допомогою нормальних рівнянь. 

Розділ 3 

Розв’язування нелінійних алгебраїчних та трансцендентних рівнянь (НАТР). 

Числове диференціювання та інтегрування 

ТЕМА Розв’язування НАТР 

Методи половинного ділення, хорд, Ньютона, простої ітерації. Системи НАТР. 

Методи Ньютона, простої  ітерації, Зейделя. Проблема вибору початкового наближення. 

ТЕМА  Числове диференціювання 
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Формули чисельного диференціювання для нерівновіддалених і рівновіддалених 

вузлів.  

ТЕМА  Числове інтегрування 

Формули прямокутників, трапецій, Ньютона-Котеса. 

Розділ 4 

Розв’язування задачі Коші для звичайних диференційних рівнянь 

ТЕМА  Однокрокові методи 

Постановка задачі  Коші  та характеристика методів. Явний та неявний методи 

Ейлера. Аналіз похибки. Стійкість. Методи Ейлера-Коші та трапецій. Методи Рунге-

Кутта. Автоматичний вибір кроку в однокрокових методах. Розв’язування систем рівнянь. 

ТЕМА  Багатокрокові методи 

Методи Адамса-Башфорта, Адамса-Моултона, Гіра та ФДН. 

Розділ 5 

Розв’язування крайової задачі для диференційних рівнянь 

ТЕМА  Крайова задача для звичайних диференційних рівнянь 

Метод скінчених різниць. Метод стрільби. Проекційні методи. Методи коллокацій 

та Гальоркіна. Застосування сплайнів в проекційних методах. 

ТЕМА  Крайова задача для диференційних рівнянь в частинних похідних 

Метод скінченних різниць. Явна та неявна схеми для одновимірного рівняння 

теплопровідності. Схема Кранка-Ніколсона. Явна та неявна схеми для двовимірного 

рівняння теплопровідності. Схема змінних напрямків. Методи розщеплення для 

тривимірних рівнянь. 

 

Дисципліна „ Теорія ймовірностей та математична статистика 

 

Розділ 1 

Комбінаторика 

ТЕМА  Основні формули комбінаторики 

Основний принцип комбінаторики. З’єднання без повторів. Розміщення.  

Перестановки. Сполуки. 

ТЕМА  Комбінаторика в задачах теорії ймовірностей 

Закономірності випадкових явищ. Суть експерименту. Загальні  властивості 

стохастичного експерименту. Застосування загальних правил комбінаторики для розв’язку 

задач теорії ймовірностей. 

Розділ 2 

Ймовірності випадкових подій 

ТЕМА   Визначення та обчислення ймовірностей випадкових явищ  

Простір елементарних сходів. Достовірна, неможлива та випадкова події. Сумісні 

та несумісні події. Протилежні події. Відносна частота події. Ймовірність події та її 

властивості. Класичне означення ймовірності події. 

Геометричне означення події. Геометричне розв’язання ймовірнісних задач. Задача 

про зустріч. Аксіоматичне означення події. Деякі слідства з аксіом  ймовірності.  

Теореми додавання ймовірностей. Незалежні події. Умовна ймовірність. Теорема 

добутку ймовірностей. 
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Теорема повної ймовірності. Формула Байеса. 

ТЕМА  Послідовні незалежні випробування 

Схема Бернуллі. Частота появи події в n незалежних іспитах. Формула Бернуллі. 

Найімовірніше число появи події при повторенні іспитів. Методи точного розв’язання 

задач схеми Бернуллі.  Типи задач, що ставляться над схемою Бернуллі і методи їх 

розв’язування.  

Наближене розв’язання задач схеми Бернуллі. Локальна та інтегральна теореми 

Муавра-Лапласа. Застосування вищезазначених теорем для розв’язування задач над 

схемою Бернуллі 

Розділ 3 

Випадкові величини 

ТЕМА  Числові характеристики випадкових величин 

Означення випадкової величини. Закон розподілу. Форми законів розподілу. Ряд 

розподілу. Многокутник розподілу. Функція розподілу. Щільність розподілу. 

Числові характеристики випадкових величин. Математичне сподівання випадкової 

величини. Дисперсія та середньоквадратичне відхилення випадкової величини. Мода та 

медіана випадкової величини. Моменти випадкової величини. Центрована та нормована 

випадкова величина. 

ТЕМА  Закони розподілу випадкових величин 

Закони розподілу дискретних випадкових величин. Біноміальний закон розподілу. 

Закон розподілу Пуассона. 

Закони розподілу неперервних випадкових величин. Рівномірний розподіл. 

Показниковий розподіл. Розподіл хі-квадрат. 

Числові характеристики відомих розподілів випадкових величин. Обчислення 

математичного сподівання, дисперсії та інших показників відомих розподілів випадкових 

величин. 

Нормальний закон розподілу. Функція Гауса. Правило трьох сигм. 

ТЕМА  Закон великих чисел 

Форми закону великих чисел. Нерівність Чебишова. Теореми Бернуллі та 

Чебишева. Центральна гранична теорема. 

 

Дисципліна „ Об’єктно–орієнтоване програмування ” 

 

Розділ 1. 

Введення в обєктно-орієнтоване програмування 

ТЕМА Основні поняття об’єктної моделі    

Методи проектування програмних систем. Основні поняття об’єктної моделі. 

Основні принципи ООП. Абстрагування та інкапсуляція. Методи, атрибути, конструктори 

та деструктори. 

Розділ 2. 

Принципи та методи обєктно-орієнтованого програмування 

ТЕМА Принцип модульності 

Модульність. Реалізація модульності. 

ТЕМА Принцип ієрархії 
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Принцип ієрархії, наслідування. Види наслідування. Конструктори та деструктори 

при наслідуванні. Наслідування та композиція. 

ТЕМА Поліморфізм     

Поліморфізм. Віртуальні функції. 

ТЕМА Типізація    

Типізація. Правила приведення посилань та покажчиків. Абстрактні базові класи. 

ТЕМА Виключні ситуації.    

Виключні ситуації. Генерація, обробка, абстрактні типи для виключних ситуацій. 

ТЕМА  Інстанціювання 

Параметричний поліморфізм. Шаблони функцій. Параметри шаблонів. Шаблони 

класів. 

Розділ 3. 

 Використання сучасних обєктно-орієнтованих бібліотек 

ТЕМА Рядки та потоки 

Потоки введення та виведення. Рядки. Методи для обробки рядків. 

ТЕМА Стандартні контейнери (колекції) 

 Ітератор. Контейнери для роботи зі списками, множинами. Послідовний та 

довільний доступ. Відображення. 

 

IІІ. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 

Фахові вступні випробовування проводяться у письмовій формі.  

До складу фахового випробування входять практичні завдання з 3 вищезазначених 

дисциплін. 

На виконання завдань  відводяться 2 академічні години. 

 

IV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 
 

Основна література 

З дисципліни „Чисельні методи” 

1. Лук’яненко С.О. “Математичне забезпечення САПР”,  Навч. Посібник. – К. : ІСДО, 

1996. – 148.с. 

2. Лук’яненко С.О. “Основи обчислювальних методів розв’язування диференціальних 

рівнянь”, Навч. Посібник. – К. : ІСДО, 1998 – 212с. 

3. Основы численных методов / Л.И. Турчак – М. :Наука, 1987. – 320с. 

З дисципліни „ Теорія ймовірностей та математична статистика ” 

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: В.школа., 

1999.- 479с. 

2. Боровков А.А. Теория вероятностей. – М. : Наука, 1986. – 431с. 

3. Боровков А.А. Математическая статистика. Оценка параметров.Проверка гипотез. –

М. В. школа, 1984. – 472с. 

З дисципліни „ Об’єктно–орієнтоване програмування ” 

1. Г. Буч. Объектно – ориентированный анализ и проектирование с примерами 

приложений на С++, 2-е изд./ Пер. с англ. – М.: Бином. 1998 г. – 560 с., ил. 
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2. Б. Страуструп. Язык программирования С++. Специальное издание. - М.: Бином. 

2006 – 1100с. 

 

V. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

 

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

знань і умінь, які вступник виявив при виконанні комплексного фахового випробування. 

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

нарахованих вступнику за виконання кожного завдання комплексного фахового 

випробування.  З кожної дисципліни комплексного фахового випробування пропонується 

виконати певне практичне завдання відповідно до програми вступних випробувань. 

Виконане завдання фахового випробування, крім дисципліни „ Об’єктно–орієнтоване 

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 фахового випробування з дисципліни „Об’єктно–орієнтоване 

програмування ” передбачає складання комп’ютерної програми. Мова програмування 

визначається вступником з наступних: 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 

65 – 74 
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комп’ютерної програми),  / припустився помилок, які призвели 

до кінцевої відповіді з певними недоліками / неповно або 

неналежним чином  відобразив пояснення (розрахунки) щодо 

розв’язування завдання  

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, наведених в колонці “Характер виконання завдання”, 

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

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

можуть нараховуватись за наступне: 

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

 окремі, дещо нечіткі формулювання, які допускають неоднозначні тлумачення  1 

штрафний бал за кожне таке формулювання; 

 порушення масштабу при зображеннях залежностей на графіках, відсутність 

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

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

 неохайно написаний текст відповіді із значною кількістю виправлень, що суттєво 

ускладнює сприйняття відповіді  1...3 штрафні бали. 

Загальний показник Ф визначається, як 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 відмінно 

85 - 94 4,5 B добре(дуже добре) 

75 - 84 4 C добре 

65 - 74 3,5 D задовільно 

60 - 64 3 Е задовільно (достатньо) 

59 і менше 0 Fх 

незадовільно, вступник 

виключається з 

конкурсного відбору 
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Зразок екзаменаційного білета наведено на рисунку 1. Екзаменаційні завдання 

білетів для ступенів освіти магістр і ступенів освіти спеціаліст відрізняються рівнем 

складності. 

 

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 Комплексне   фахове  випробування 

  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1  

 

1. На ділянці 95% здорових рослин. Відбирають 2 рослини. Знати ймовірність того, що обидві рослини 

будуть здорові. 

2. Функцiя y=f(x) задана таблицею  

x  1 3 5 

y 4 0 1 3 

За формулою трапецій обчислити 
4

0

)( dxxf  . Якщо треба, можна використати лінійну інтерполяцію. 

3. Визначте клас "точка", що складається:  

 з полів: x, y (дійсні) – координати точки на площині екрана; 

 з методів, що забезпечують введення x, y в межах від 0 до 799 для х, та від 0 до 599 для y. 

 Визначте похідний клас, що складається: 

 з поля колір точки, що складається з трьох складових; 

 з методу, що забезпечує введення кожної з складових кольору в межах від 0 до 255; 

 Визначте виключення на введення даних, що не відповідають обумовленим межам полів. 

 Визначте віртуальну функцію, яка виводить поля об’єктів класів на консоль або   перетворює значення 

полів на рядок. 

Визначте перевантажену операцію (або статичний метод) додавання двох об’єктів, яка визначає 

параметри результуючого об’єкта таким чином: колір – середніми значеннями відповідних кольорів 

доданків; координати – сумами відповідних полів доданків (за умови, якщо результуюча координата 

перевищить відповідну межу, значення координати зменшується на значення цієї межі). 

 

Рисунок 1. Зразок екзаменаційного білета 

Програму фахових вступних випробувань склали: 

д.т.н., професор                            С.О.Лук’яненко  

к.т.н., доцент                                 Ю.В.Сидоренко  

к.т.н.                                              Д.С.Смаковський  

 

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. Чисельні методи  д.т.н., професор Лук’яненко С.О. 

2. Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та 

математична статистика 

к.т.н., доцент Сидоренко Ю.В. 

3 Методи та системи штучного інтелекту к.т.н., доцент Шаповалова С.І. 

 

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

стосуються виконання завдань вступних випробовувань.  

 

II. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

Дисципліна „Чисельні методи” 

 

Розділ 1 

Обчислювальні методи лінійної алгебри  

ТЕМА  Прямі методи розв’язування систем лінійних алгебраїчних  рівнянь ( СЛАР )  

Системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Основні поняття. Типи матриць. 

Характеристики методів. Розв’язування СЛАР з трикутною матрицею. Метод Гауса і його 

модифікації. Метод Гауса з вибором головного елементу. LU-алгоритм, метод Жордано, 

метод прогонки. Погано обумовлені СЛАР. 

ТЕМА  Ітераційні методи розв’язування СЛАР 

Теореми збіжності. Методи послідовних наближень та простої ітерації. 

Розділ 2 

Апроксимація функцій 

ТЕМА  Інтерполяція функцій 

Постановка задачі апроксимації функцій. Види апроксимації. Глобальна 

інтерполяція. Лінійна та квадратична інтерполяції. Побудова інтерполяційного полінома 

по формулі Лагранжа. Багатоінтервальна інтерполяція. Параболічні та кубічні сплайни. 

ТЕМА  Середньоквадратичне наближення 

Середньоквадратичне наближення за допомогою нормальних рівнянь. 

Розділ 3 

Розв’язування нелінійних алгебраїчних та трансцендентних рівнянь (НАТР). 

Числове диференціювання та інтегрування 

ТЕМА Розв’язування НАТР 

Методи половинного ділення, хорд, ННьютона, простої ітерації. Системи НАТР. 

Методи Н’ютона, простої  ітерації, Зейделя. Проблема вибору початкового наближення. 

ТЕМА  Числове диференціювання 
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Формули чисельного диференціювання для нерівновіддалених і рівновіддалених 

вузлів.  

ТЕМА  Числове інтегрування 

Формули прямокутників, трапецій, Ньютона-Котеса. 

Розділ 4 

Розв’язування задачі Коші для звичайних диференційних рівнянь 

ТЕМА  Однокрокові методи 

Постановка задачі  Коші  та характеристика методів. Явний та неявний методи 

Ейлера. Аналіз похибки. Стійкість. Методи Ейлера-Коші та трапецій. Методи Рунге-

Кутта. Автоматичний вибір кроку в однокрокових методах. Розв’язування систем рівнянь. 

ТЕМА  Багатокрокові методи 

Методи Адамса-Башфорта, Адамса-Моултона, Гіра та ФДН. 

Розділ 5 

Розв’язування крайової задачі для диференційних рівнянь 

ТЕМА  Крайова задача для звичайних диференційних рівнянь 

Метод скінчених різниць. Метод стрільби. Проекційні методи. Методи коллокацій 

та Гальоркіна. Застосування сплайнів в проекційних методах. 

ТЕМА  Крайова задача для диференційних рівнянь в частинних похідних 

Метод скінченних різниць. Явна та неявна схеми для одновимірного рівняння 

теплопровідності. Схема Кранка-Ніколсона. Явна та неявна схеми для двовимірного 

рівняння теплопровідності. Схема змінних напрямків. Методи розщеплення для 

тривимірних рівнянь. 

 

Дисципліна „Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси  

і математична статистика” 

 

Розділ 1 

Комбінаторика 

ТЕМА  Основні формули комбінаторики 

Основний принцип комбінаторики. З’єднання без повторів. Розміщення.  

Перестановки. Сполуки. 

ТЕМА  Комбінаторика в задачах теорії ймовірностей 

Закономірності випадкових явищ. Суть експерименту. Загальні  властивості 

стохастичного експерименту. Застосування загальних правил комбінаторики для розв’язку 

задач теорії ймовірностей. 

Розділ 2 

Ймовірності випадкових подій 

ТЕМА   Визначення та обчислення ймовірностей випадкових явищ  

Простір елементарних сходів. Достовірна, неможлива та випадкова події. Сумісні 

та несумісні події. Протилежні події. Відносна частота події. Ймовірність події та її 

властивості. Класичне означення ймовірності події. 

Геометричне означення події. Геометричне розв’язання ймовірносних задач. Задача 

про зустріч. Аксіоматичне означення події. Деякі слідства з аксіом  ймовірності.  
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Теореми додавання імовірностей. Незалежні події. Умовна ймовірність. Теорема 

добутку ймовірностей. 

Теорема повної ймовірності. Формула Байеса. 

ТЕМА  Послідовні незалежні випробування 

Схема Бернуллі. Частота появи події в n незалежних іспитах. Формула Бернуллі. 

Найімовірніше число появи події при повторенні іспитів. Методи точного розв’язання 

задач схеми Бернуллі.  Типи задач, що ставляться над схемою Бернуллі і методи їх 

розв’язування.  

Наближене розв’язання задач схеми Бернуллі. Локальна та інтегральна теореми 

Муавра-Лапласа. Застосування вищезазначених теорем для розв’язування задач над 

схемою Бернуллі 

Розділ 3 

Випадкові величини 

ТЕМА  Числові характеристики випадкових величин 

Означення випадкової величини. Закон розподілу. Форми законів розподілу. Ряд 

розподілу. Многокутник розподілу. Функція розподілу. Щільність розподілу. 

Числові характеристики випадкових величин. Математичне сподівання випадкової 

величини. Дисперсія та середньоквадратичне відхилення випадкової величини. Мода та 

медіана випадкової величини. Моменти випадкової величини. Центрована та нормована 

випадкова величина. 

ТЕМА  Закони розподілу випадкових величин 

Закони розподілу дискретних випадкових величин. Біноміальний закон розподілу. 

Закон розподілу Пуассона. 

Закони розподілу неперервних випадкових величин. Рівномірний розподіл. 

Показниковий розподіл. Розподіл хі-квадрат. 

Числові характеристики відомих розподілів випадкових величин. Обчислення 

математичного сподівання, дисперсії та інших показників відомих розподілів випадкових 

величин. 

Нормальний закон розподілу. Функція Гауса. Правило трьох сигм. 

ТЕМА  Закон великих чисел 

Форми закону великих чисел. Нерівність Чебишова. Теореми Бернуллі та 

Чебишева. Центральна гранична теорема. 

 

Дисципліна „Методи та системи штучного інтелекту” 

 

Розділ 2.  

Штучний інтелект як подання і пошук 

ТЕМА Пошук у просторі станів 

Стратегії пошуку на графах. Функції, що спрямовують пошук. Класифікація 

методів пошуку).  

 

ТЕМА Характеристики оцінювальної функції 
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Допустимість алгоритму. Підходи до реалізації оцінювальної функції. „Жадний” 

(greedy) алгоритм пошуку. Оціночна функція А*- алгоритму і характеристики її 

припустимості, інформованості і монотонності.   

Розділ 3.  

Системи, які базуються на знаннях  

ТЕМА  Продукційні системи 

Структура продукційної системи. Інтерпретатор продукцій. Фази цикла 

інтерпретатора. Прямий та зворотній ланцюжок виведення. Основні конструкції, 

синтаксис CLIPS. Принципи розв’язання конфліктів. Стратегії розв’язання конфліктів в 

системі CLIPS (depth, breadth, simplicity, complexity, LEX, МЕА, random strategies).  

ТЕМА Основні моделі подання знань  

Основні поняття, терміни і концепція семантичних мереж. Модель семантичної 

мережі Куілліана. Класифікація відношень семантичної мережі. Основні поняття, терміни 

і визначення фреймової моделі. Структура фрейму. Способи отримання слотом значення. 

 

IІІ. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 

Фахові вступні випробовування проводяться у письмовій формі.  

До складу фахового випробування входять практичні завдання з 3 вищезазначених 

дисциплін. 

На виконання завдань  відводяться 2 академічні години. 

 

IV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

Основна література 

З дисципліни „Чисельні методи” 

1. Лук’яненко С.О. “Математичне забезпечення САПР”,  Навч. Посібник. – К. : ІСДО, 

1996. – 148.с. 

2. Лук’яненко С.О. “Основи обчислювальних методів розв’язування диференціальних 

рівнянь”, Навч. Посібник. – К. : ІСДО, 1998 – 212с. 

3. Основы численных методов / Л.И. Турчак – М. :Наука, 1987. – 320с. 

 

З дисципліни „Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси 

 і математична статистика” 

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: В.школа., 

1999.- 479с. 

2. Боровков А.А. Теория вероятностей. – М. : Наука, 1986. – 431с. 

3. Боровков А.А. Математическая статистика. Оценка параметров.Проверка гипотез. –

М. В. школа, 1984. – 472с. 

З дисципліни „Методи та системи штучного інтелекту” 

1. Люгер Дж. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных 

проблем.-М.:Издательский дом "Вильямс", 2004.-864с. 

2. Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход, 2-е изд..-

М.:Издательский дом "Вильямс", 2006.-1408 с. 
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3. Ричік С.В., Шаповалова С.І. Основи проектування інтелектуальних систем: Навч. 

посібн.-К:- ІЗМН, 2000.-80с. 

 

V. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ РІВНЯ  ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

 

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

знань і умінь, які вступник виявив при виконанні комплексного фахового випробування. 

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

нарахованих вступнику за виконання кожного завдання комплексного фахового 

випробування. З кожної дисципліни комплексного фахового випробування пропонується 

виконати певне практичне завдання відповідно до програми вступних випробувань. 

Виконане завдання фахового випробування 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.  

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 

65 – 74 
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певними недоліками / неповно або неналежним чином  

відобразив пояснення (розрахунки) щодо розв’язування 

завдання  

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; 

 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 відмінно 

85 - 94 4,5 B добре(дуже добре) 

75 - 84 4 C добре 

65 - 74 3,5 D задовільно 

60 - 64 3 Е задовільно (достатньо) 

59 і менше 0 Fх 

незадовільно, 

вступник 

виключається з 

конкурсного відбору 
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Зразок екзаменаційного білета наведено на рисунку 1. Екзаменаційні завдання 

білетів для ступенів освіти магістр і ступенів освіти спеціаліст відрізняються рівнем 

складності. 

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 Комплексне   фахове  випробування 

  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №   

 
1. Визначити для наступного графу:  

 кількість і послідовність вершин, які „відкриваються” при визначенні маршруту між вершинами A і X за 

стратегією A*; 

 маршрут, який першим буде винайдено за цим методом. 

Оцінювальна функція вершини x : 

h(x) = 6/N, 

де  N номер в латинському алфавіті букви, якою позначена вершина графа.  

 Значення функції вартості для вершини x : 

g(x) Є {2,3} 

і становить 2, якщо вершина позначена приголосною буквою, або - 3, якщо – голосною.  

 
2. На ділянці 95% здорових рослин. Відбирають 2 рослини. Знати ймовірність того, що обидві рослини будуть 

здорові. 

3. Функцiя y=f(x) задана таблицею  

x  1 3 5 

y 4 0 1 3 

За формулою трапецій обчислити 
4

0

)( dxxf  . Якщо треба, можна використати лінійну інтерполяцію. 

Рисунок 1. Зразок екзаменаційного білета 

Програму фахових вступних випробувань склали: 

д.т.н., професор                            С.О.Лук’яненко  

к.т.н., доцент                                 Ю.В.Сидоренко  

к.т.н., доцент                                 С.І.Шаповалова  
 

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” 
 

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. Чисельні методи  д.т.н., професор Лук’яненко С.О. 

2. Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та 

математична статистика 

к.т.н., доцент Сидоренко Ю.В. 

3 Методи та системи штучного інтелекту к.т.н., доцент Шаповалова С.І. 

 

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

стосуються виконання завдань вступних випробовувань.  

 

II. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

Дисципліна „Чисельні методи” 

 

Розділ 1 

Обчислювальні методи лінійної алгебри  

ТЕМА  Прямі методи розв’язування систем лінійних алгебраїчних  рівнянь ( СЛАР )  

Системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Основні поняття. Типи матриць. 

Характеристики методів. Розв’язування СЛАР з трикутною матрицею. Метод Гауса і його 

модифікації. Метод Гауса з вибором головного елементу. LU-алгоритм, метод Жордано, 

метод прогонки. Погано обумовлені СЛАР. 

ТЕМА  Ітераційні методи розв’язування СЛАР 

Теореми збіжності. Методи послідовних наближень та простої ітерації. 

Розділ 2 

Апроксимація функцій 

ТЕМА  Інтерполяція функцій 

Постановка задачі апроксимації функцій. Види апроксимації. Глобальна 

інтерполяція. Лінійна та квадратична інтерполяції. Побудова інтерполяційного полінома 

по формулі Лагранжа. Багатоінтервальна інтерполяція. Параболічні та кубічні сплайни. 

ТЕМА  Середньоквадратичне наближення 

Середньоквадратичне наближення за допомогою нормальних рівнянь. 

Розділ 3 

Розв’язування нелінійних алгебраїчних та трансцендентних рівнянь (НАТР). 

Числове диференціювання та інтегрування 

 

 

ТЕМА Розв’язування НАТР 
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Методи половинного ділення, хорд, ННьютона, простої ітерації. Системи НАТР. 

Методи Н’ютона, простої  ітерації, Зейделя. Проблема вибору початкового наближення. 

ТЕМА  Числове диференціювання 

Формули чисельного диференціювання для нерівновіддалених і рівновіддалених 

вузлів.  

ТЕМА  Числове інтегрування 

Формули прямокутників, трапецій, Ньютона-Котеса. 

Розділ 4 

Розв’язування задачі Коші для звичайних диференційних рівнянь 

ТЕМА  Однокрокові методи 

Постановка задачі  Коші  та характеристика методів. Явний та неявний методи 

Ейлера. Аналіз похибки. Стійкість. Методи Ейлера-Коші та трапецій. Методи Рунге-

Кутта. Автоматичний вибір кроку в однокрокових методах. Розв’язування систем рівнянь. 

ТЕМА  Багатокрокові методи 

Методи Адамса-Башфорта, Адамса-Моултона, Гіра та ФДН. 

Розділ 5 

Розв’язування крайової задачі для диференційних рівнянь 

ТЕМА  Крайова задача для звичайних диференційних рівнянь 

Метод скінчених різниць. Метод стрільби. Проекційні методи. Методи коллокацій 

та Гальоркіна. Застосування сплайнів в проекційних методах. 

ТЕМА  Крайова задача для диференційних рівнянь в частинних похідних 

Метод скінченних різниць. Явна та неявна схеми для одновимірного рівняння 

теплопровідності. Схема Кранка-Ніколсона. Явна та неявна схеми для двовимірного 

рівняння теплопровідності. Схема змінних напрямків. Методи розщеплення для 

тривимірних рівнянь. 

 

Дисципліна „Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси  

і математична статистика” 

 

Розділ 1 

Комбінаторика 

ТЕМА  Основні формули комбінаторики 

Основний принцип комбінаторики. З’єднання без повторів. Розміщення.  

Перестановки. Сполуки. 

ТЕМА  Комбінаторика в задачах теорії ймовірностей 

Закономірності випадкових явищ. Суть експерименту. Загальні  властивості 

стохастичного експерименту. Застосування загальних правил комбінаторики для розв’язку 

задач теорії ймовірностей. 

Розділ 2 

Ймовірності випадкових подій 

ТЕМА   Визначення та обчислення ймовірностей випадкових явищ  

Простір елементарних сходів. Достовірна, неможлива та випадкова події. Сумісні 

та несумісні події. Протилежні події. Відносна частота події. Ймовірність події та її 

властивості. Класичне означення ймовірності події. 
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Геометричне означення події. Геометричне розв’язання ймовірносних задач. Задача 

про зустріч. Аксіоматичне означення події. Деякі слідства з аксіом  ймовірності.  

Теореми додавання імовірностей. Незалежні події. Умовна ймовірність. Теорема 

добутку ймовірностей. 

Теорема повної ймовірності. Формула Байеса. 

ТЕМА  Послідовні незалежні випробування 

Схема Бернуллі. Частота появи події в n незалежних іспитах. Формула Бернуллі. 

Найімовірніше число появи події при повторенні іспитів. Методи точного розв’язання 

задач схеми Бернуллі.  Типи задач, що ставляться над схемою Бернуллі і методи їх 

розв’язування.  

Наближене розв’язання задач схеми Бернуллі. Локальна та інтегральна теореми 

Муавра-Лапласа. Застосування вищезазначених теорем для розв’язування задач над 

схемою Бернуллі 

Розділ 3 

Випадкові величини 

ТЕМА  Числові характеристики випадкових величин 

Означення випадкової величини. Закон розподілу. Форми законів розподілу. Ряд 

розподілу. Многокутник розподілу. Функція розподілу. Щільність розподілу. 

Числові характеристики випадкових величин. Математичне сподівання випадкової 

величини. Дисперсія та середньоквадратичне відхилення випадкової величини. Мода та 

медіана випадкової величини. Моменти випадкової величини. Центрована та нормована 

випадкова величина. 

ТЕМА  Закони розподілу випадкових величин 

Закони розподілу дискретних випадкових величин. Біноміальний закон розподілу. 

Закон розподілу Пуассона. 

Закони розподілу неперервних випадкових величин. Рівномірний розподіл. 

Показниковий розподіл. Розподіл хі-квадрат. 

Числові характеристики відомих розподілів випадкових величин. Обчислення 

математичного сподівання, дисперсії та інших показників відомих розподілів випадкових 

величин. 

Нормальний закон розподілу. Функція Гауса. Правило трьох сигм. 

ТЕМА  Закон великих чисел 

Форми закону великих чисел. Нерівність Чебишова. Теореми Бернуллі та 

Чебишева. Центральна гранична теорема. 

 

Дисципліна „Методи та системи штучного інтелекту” 

 

Розділ 2.  

Штучний інтелект як подання і пошук 

ТЕМА Пошук у просторі станів 

Стратегії пошуку на графах. Функції, що спрямовують пошук. Класифікація 

методів пошуку).  

ТЕМА Характеристики оцінювальної функції 
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Допустимість алгоритму. Підходи до реалізації оцінювальної функції. „Жадний” 

(greedy) алгоритм пошуку. Оціночна функція А*- алгоритму і характеристики її 

припустимості, інформованості і монотонності.   

Розділ 3.  

Системи, які базуються на знаннях  

ТЕМА  Продукційні системи 

Структура продукційної системи. Інтерпретатор продукцій. Фази цикла 

інтерпретатора. Прямий та зворотній ланцюжок виведення. Основні конструкції, 

синтаксис CLIPS. Принципи розв’язання конфліктів. Стратегії розв’язання конфліктів в 

системі CLIPS (depth, breadth, simplicity, complexity, LEX, МЕА, random strategies).  

ТЕМА Основні моделі подання знань  

Основні поняття, терміни і концепція семантичних мереж. Модель семантичної 

мережі Куілліана. Класифікація відношень семантичної мережі. Основні поняття, терміни 

і визначення фреймової моделі. Структура фрейму. Способи отримання слотом значення. 

 

IІІ. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 

Фахові вступні випробовування проводяться у письмовій формі.  

До складу фахового випробування входять практичні завдання з 3 вищезазначених 

дисциплін. 

На виконання завдань  відводяться 2 академічні години. 

 

IV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

 

Основна література 

 

З дисципліни „Чисельні методи” 

1. Лук’яненко С.О. “Математичне забезпечення САПР”,  Навч. Посібник. – К. : ІСДО, 

1996. – 148.с. 

2. Лук’яненко С.О. “Основи обчислювальних методів розв’язування диференціальних 

рівнянь”, Навч. Посібник. – К. : ІСДО, 1998 – 212с. 

3. Основы численных методов / Л.И. Турчак – М. :Наука, 1987. – 320с. 

 

З дисципліни „Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси 

 і математична статистика” 

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: В.школа., 

1999.- 479с. 

2. Боровков А.А. Теория вероятностей. – М. : Наука, 1986. – 431с. 

3. Боровков А.А. Математическая статистика. Оценка параметров.Проверка гипотез. –

М. В. школа, 1984. – 472с. 

З дисципліни „Методи та системи штучного інтелекту” 

1. Люгер Дж. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных 

проблем.-М.:Издательский дом "Вильямс", 2004.-864с. 
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2. Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход, 2-е изд..-

М.:Издательский дом "Вильямс", 2006.-1408 с. 

3. Ричік С.В., Шаповалова С.І. Основи проектування інтелектуальних систем: Навч. 

посібн.-К:- ІЗМН, 2000.-80с. 
 

V. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ РІВНЯ  ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 
 

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

знань і умінь, які вступник виявив при виконанні комплексного фахового випробування. 

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

нарахованих вступнику за виконання кожного завдання комплексного фахового 

випробування. З кожної дисципліни комплексного фахового випробування пропонується 

виконати певне практичне завдання відповідно до програми вступних випробувань. 

Виконане завдання фахового випробування 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.  

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 
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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; 

 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 відмінно 

85 - 94 4,5 B добре(дуже добре) 

75 - 84 4 C добре 

65 - 74 3,5 D задовільно 

60 - 64 3 Е задовільно (достатньо) 

59 і менше 0 Fх 

незадовільно, 

вступник 

виключається з 

конкурсного відбору 
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Зразок екзаменаційного білета наведено на рисунку 1. Екзаменаційні 

завдання білетів для ступенів освіти магістр і ступенів освіти спеціаліст 

відрізняються рівнем складності. 
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 Комплексне   фахове  випробування 

  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 11  

 
1. Визначити для наступного графу:  

 кількість і послідовність вершин, які „відкриваються” при визначенні маршруту між вершинами A і X за 

стратегією A*; 

 маршрут, який першим буде винайдено за цим методом. 

Оцінювальна функція вершини x : 

h(x) = 6/N, 

де  N номер в латинському алфавіті букви, якою позначена вершина графа.  

 Значення функції вартості для вершини x : 

g(x) Є {2,3} 

і становить 2, якщо вершина позначена приголосною буквою, або - 3, якщо – голосною.  

 
2. На ділянці 95% здорових рослин. Відбирають 2 рослини. Знати ймовірність того, що обидві рослини будуть 

здорові. 

3. Функцiя y=f(x) задана таблицею  

x  1 3 5 

y 4 0  3 

За формулою трапецій обчислити 
4

0

)( dxxf  . Якщо треба, можна використати лінійну інтерполяцію. 

Рисунок 1. Зразок екзаменаційного білета 
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