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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 проводиться у вигляді комплексного іспиту з фахових дисциплін 
спеціальності Теплоенергетика і відповідних спеціалізацій. Екзаменаційний білет містить два 
питання з розділів 2 – 4 програми та одне питання – зі спеціалізації. Вступники повинні 
продемонструвати і підтвердити відповідний рівень теоретичних та практичних знань, отриманих 
при вивченні даних дисциплін. 

 
2. Гідрогазодинаміка 

 
Сили й напруження, що діють в суцільних середовищах. Фізичні властивості, 

термодинамічні та гідромеханічні моделі рідин і газів. 
Методи вивчення руху, кінематичні поняття й характеристики руху рідких частинок і 

потоків. 
Кінематичні методи й поняття при вивченні руху рідин і газів. Модель руху рідкої 

частинки. Теорема Коші-Гельмгольца. Кінематичні теореми – Стокса та друга Гельмгольца.  
Тензор напружень та рівняння руху рідини в напруженнях. Закони збереження моменту  

імпульсу та енергії. Основи газостатики.  
Рівняння руху ідеальної рідини, початкові й крайові умови, основні інтеграли. Модель 

ідеальної рідини. Диференціальні рівняння руху ідеальної рідини Л. Ейлера; початкові та крайові 
умови. Застосування законів збереження щодо одновимірних рухів нестисливої рідини.  

Енергетичний баланс одновимірних течій. Гідравлічні опори. Витікання нестисливої 
рідини. Гідравлічний удар.  

Кінематика потенціальних течій. Динаміка потенціальних течій.  
Диференціальні рівняння руху Нав’є-Стокса та елементи теорії подібності й моделювання 

гідро- газодинамічних явищ. Ламінарна та турбулентна течії.  
Основні характеристики примежового шару, його види, фізичні та математичні моделі.   
Одновимірні течії газу. Стрибки ущільнення.  

 
3. Технічна термодинаміка 

 
Основні визначення і поняття технічної термодинаміки. Термічні параметри стану. Основні 

термодинамічні процеси. Закони ідеального газу. Рівняння стану для ідеального газу. Калорічні 
параметри стану. Параметри процесу. 

Перший закон термодинаміки для закритих систем. Дві форми запису першого закону 
термодинаміки. Теплоємність. Визначення теплоємності за молекулярно-кінетичною теорією та за 
допомогою таблиць. Теплоємність суміші газів.  

Формулювання другого закону термодинаміки. Цикл Карно. Теореми Карно. Ентропія і 
другий закон. Ентропія і термодинамічна вірогідність. Основна термодинамічна тотожність – 
об’єднання першого і другого законів термодинаміки. 

Основні математичні методи. Рівняння Максвела. Частинні похідні внутрішньої енергії та 
ентальпії. Диференціальні рівняння для теплоємності. 

Алгоритм аналізу будь-якого термодинамічного процесу. Ізохорний процес. Ізобарний 
процес. Ізотермічний процес. Адіабатний процес. Політропний процес і його узагальнююче 
значення. Основні групи термодинамічних процесів.  

Загальні властивості реальних газів. Таблиці і діаграми для газів і рідин. Термодинамічні 
процеси з реальними газами. 



Поняття про вологе повітря. Характеристики вологого повітря. Діаграма вологого повітря. 
Розрахунки процесів у вологому повітрі.  

Рівняння першого закону термодинаміки для потоку. Витікання газів і пари. Дроселювання 
газів і пари. Нагнітання газів і пари. Ежектування.  

Класифікація циклів теплових машин. Простий ідеальний цикл ТСУ. Реальний простий 
цикл ТСУ.  

Цикли ДВЗ і реактивних двигунів. Цикли ГТУ і методи підвищення їх ефективності.  
Простий паросиловий цикл. Удосконалення циклів ПСУ. Термодинамічні основи 

теплофікації.  
Загальні відомості про холодильні та тепло насосні установки. Цикли повітряної та 

парокомпресійної холодильних установок. Теплонасосні установки.  
Ексергія – міра якості енергоресурсів. Вплив необоротностей на втрати ексергії.  

 
4. Тепломасообмін 

 
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.  

Теплопровідність та теплопередача при стаціонарному тепловому режимі. 
Теплопровідність та теплопередача плоскої та багатошарової плоскої стінки. Теплопровідність та 
теплопередача при стаціонарному тепловому режимі та наявності внутрішніх джерел теплоти. 

Конструктивні способи зміни інтенсивності теплопередачі. Плоска стінка. Критичний 
діаметр циліндричної стінки. Вибір матеріалу ізоляції. Інтенсифікація теплообміну за рахунок 
оребрення. 

Теплопровідність при нестаціонарному тепловому режимі. Нестаціонарна теплопровідність 
пластини і циліндру без внутрішніх джерел тепла. 

Фізичні основи процесу теплопередачі. Конвективний теплообмін. Математичний опис  
процесів конвективного теплообміну. 

Основи теорії подібності фізичних явищ. Теореми подібності. Фізичний зміст чисел 
подібності. Використання теорії подібності при описанні явища тепловіддачі. Рівняння подібності.  

Основи теорії пограничного шару. Методи теорії пограничного шару. 
Тепловіддача при зовнішньому обтіканні тіл. Тепловіддача при течії на пластині.  
Тепловіддача при примусовій течії рідини в трубах і каналах. Тепловіддача при 

поперечному обтіканні циліндру. Тепловіддача при зовнішньому обтіканні пучків гладких труб. 
Тепловіддача при  вільній конвекції. Тепловіддача при вільній конвекції в необмеженому 

просторі. Тепловіддача при вільній конвекції в обмеженому просторі. 
Теплообмін при кипінні. Внутрішні характеристики кипіння. Інтенсивність теплообміну 

при кипінні у великому об’ємі. Інтенсивність тепловіддачі при кипінні. 
Теплообмін при конденсації. Особливості течії та теплообміну при конденсації на поверхні. 

Інтенсивність тепловіддачі при конденсації. 
Теплообмін випромінюванням. Закони теплового випромінювання. Теплообмін 

випромінюванням між тілами. Теплообмін в поглинаючих і випромінюючих середовищах. 
 

5. Енерго- і ресурсозбереження в енергетиці 
 

Основні стратегічні завдання в сфері енергетичної безпеки. Основні напрямки та 
потенціал енергозбереження. Державне управління та регулювання в сфері енергозбереження. 
Управління енергоефективністю на рівні підприємства. Утилізація тепла – один з найважливіших 
науково-технічних і організаційно-технологічних заходів з енергозбереження.  

Теплообмінні апарати, їх класифікація та основні теплотехнічні характеристики. Основи 
теплового розрахунку рекуперативних теплообмінників. Особливості теплового розрахунку 



регенераторів. Основи теплового розрахунку контактних теплообмінників. Особливості 
конденсаційного режиму роботи теплоутилізаторів. Теплообмінники з проміжним теплоносієм. 
Основи теорії теплообмінників на основі високоефективних теплопередаючих елементів – 
теплових труб. Гідро- і аеромеханічні розрахунки теплообмінних апаратів.  

Основні вимоги до розробки, виготовлення та експлуатації теплоутилізаторів. Основні 
загальні вимоги до теплоутилізаційних систем. Теплоутилізатори-водопідігрівачі. 
Теплоутилізатори-повітропідігрівачі. Теплоутилізатори на теплових трубах. Застосування 
теплових насосів для утилізації низькопотенційної теплоти. Сучасний стан і шляхи удосконалення 
теплоенергетичних технологій. 

Характеристики енергозберігаючого ефекту. Визначення економічної ефективності від 
впровадження енергозберігаючих заходів. 

 
 

6. Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження 
 

6.1. Котельні установки. 
Основи розрахунків котлів. Матеріальний і тепловий баланс котлів. Загальне рівняння 

горіння. Загальне рівняння теплового балансу. Корисне тепло. Втрати тепла та їх визначення. 
Система ККД котлів. Спалювання палива у котлах. Вимоги до процесу палення. Особливості 
спалювання газу та газопальничні пристрої. Особливості спалювання мазуту та мазутні форсунки. 
Пристрої для спалювання твердого палива (шарові та пиловугільні печі). Методи заглушування 
виникнення окислів азоту у паливних пристроях. Очищення димових газів та їх розпорошення в 
атмосфері. 

6.2. Випарювальні установки. 
Розчини і процеси випарювання. Схема рекуперативного випарювання. Методи 

випарювання у апаратах з поглиненими пальниками, вакуумних випарниках та пінних апаратах. 
Розрахунок і проектування багатоступеневих випарювальних установок. Вибір оптимального 
числа ступенів. Використання ЕОМ у розрахунку випарювальних станцій. Процеси тепло- і 
масообміну у сушильних установках. Особливості внутрішнього і зовнішнього переносу тепла та 
маси при різноманітних засобах нагрівання вологих матеріалів. Типи сушильних установок і 
методи їх розрахунку. 

6.3. Холодильні установки і теплові насоси. 
Холодоагенти і холодоносії. Засоби і рівні одержання штучного холоду. Принципові схеми 

компресійних, абсорбційних та пароежекторних холодильних установок. їх економічні, 
енергетичні та експлуатаційні характеристики. Трансформатори тепла, їх типи і призначення. 
Методи розрахунку елементів устаткування. Теплові насоси. Теоретичні основи, типи і 
обладнання теплових насосів. Низькопотенційні джерела теплоти для теплових насосів. 
Особливості використання низькотемпературних джерел енергії в теплонасосних системах 
теплопостачання. Теплонасосні системи теплопостачання. Теплонасосні системи теплопостачання 
з використанням сонячної енергії. Теплові насоси в промислових технологіях. 

6.4. Газотурбінні установки (ГТУ). 
Конструкції та основні види газових турбін. ПГУ – парогазові установки (бінарні та з 

дожигом палива у котлах-утилізаторах), газопарові установки (ГПУ). Теплові схеми та 
характеристики газотурбінних, парогазових і газопарових установок та їх розрахунки. Особливості 
відпуску тепла від ГТУ, ПГУ та ГПУ. 

6.5. Теплофікація і теплові мережі. 
Системи централізованого теплопостачання промислових підприємств та районів. Схеми 

джерел тепла і систем теплопостачання. Режими регулювання централізованого теплопостачання. 
Коефіцієнт теплофікації та режим відбору турбін. Сумісна робота ТЕЦ та пікових котельних. 
Акумуляторні установки. Захист систем теплопостачання від корозії, шламу і накипу. Методи 
оптимізації систем теплопостачання. Визначення щорічних витрат на паливо. Визначення 
розрахункових витрат на тепло. Визначення розрахункових витрат та експлуатаційних витрат. 



6.6. Енергогосподарство та енергопостачання промислових підприємств. 
Характеристика енергогосподарства та систем енергопостачання промислових підприємств. 

Методи використання вторинних енергоресурсів і оцінка їх ефективності. Вибір системи 
енергопостачання. 

6.7. Відновлювальні джерела енергії. 
Джерела енергії. Нетрадиційні (НДЕ), відновлювані (ВДЕ) джерела енергії. Безпосереднє 

використання теплоти довкілля. Використання теплоти кристалізації води та льоду. Сонячна 
енергія та її використання. Вітрова енергія та її використання. Енергія ґрунту, повітря, ґрунтових 
та поверхневих вод, відходів виробництва (вторинних енергоресурсів), води після конденсаторів 
турбін. Біомаса та її використання. Геотермальна енергія та її використання. Гідроенергія. Типи 
гідроелектростанцій. Приливи та відливи, їх природа. Агрегати для приливних ЕС. Енергія хвиль 
та її використання. Теплова енергія морів та океанів та її використання при наявності різниці 
температур по глибині. Акумулювання енергії, як необхідна складова частина використання НДЕ. 

 
 

7. Теплові електричні станції та установки 
 

7.1. Електростанція як промислове підприємство. 
Паливно-енергетичний комплекс України. Енергетичні ресурси, типи електростанцій, 

енергосистеми. Споживання електричної та теплової енергії. Графіки енергетичного 
навантаження. Класифікація електростанцій. Технологічна схема електростанцій.  

7.2. Термодинамічні основи роботи ТЕС. 
Регенеративний підігрів живильної води на ТЕС. Схеми регенерації. Вибір схеми 

регенеративного підігріву живильної води на АЕС. Регенеративні підігрівачі, типи, конструкція. 
Залежність теплової економічності від початкових та кінцевих параметрів пару. Засоби 
підвищення теплової економічності електростанцій. Проміжний перегрів пари на електростанції. 
Показники теплової економічності електростанцій. Показники загальної економічності 
електростанцій.  

7.3. Деаерація живильної води на електростанції та живильні установки. 
Деаераторні установки. Включення деаераторів у ПТС енергоблоків. Живильні установки. 

Конструкція деаераторів. 
7.4. Втрати пару та конденсату та їх поповнення.  
Втрати пару та конденсату. Засоби зменшення втрат. Підготовка додаткової води на 

електростанції. Термічна підготовка води на електростанції. Типи випаровувачів, робота, 
конструкція.  

7.5. Теплові схеми енергоблоків та трубопроводи електростанцій. 
Теплові принципові схеми енергоблоків електростанцій. Методика розрахунку ПТС 

електростанцій. Повна ( розвернена) теплова схема електростанцій. Трубопроводи електростанцій. 
Конструктивне виконання схеми трубопроводів. Компоновка трубопроводів турбоустановки.  

7.6. Основи вибору обладнання електростанцій. 
Види електричної потужності та резерву енергосистеми. Вибір резерву потужності 

обладнання електростанцій та енергосистеми. Вибір одиничної потужності агрегатів. Вибір 
основного обладнання. Вибір допоміжного обладнання.  

7.7. Допоміжні господарства електростанцій.  
Паливне господарство ТЕС. Мазутне господарство ТЕС. Газове господарство ТЕС. Система 

золо шлаковидалення. Очистка димових газів. Димові труби. Технічне водопостачання ТЕС. 
Прямоточні та оборотні схеми ТВП. Допоміжні господарства АЕС. 

7.8. Компоновка головного корпусу електростанцій.  
Компоновка головного корпусу ТЕС. Типи компоновок головного корпусу ТЕС. Типова 

компоновка головного корпусу АЕС. Типова компоновка головного корпусу КЕС. Типова 
компоновка головного корпусу ТЕЦ. 

7.9. Генеральний план електростанцій. 



Вибір площадки ЕС. Компоновка генплану АЕС. Вимоги до комунікацій та транспортних 
мереж. Компоновка генплану типової ТЕС. Компоновка генплану типової ТЕЦ. 

7.10. Основні показники енергетичного обладнання електростанцій.  
Маневреність блоків електростанцій. Надійність енергетичного обладнання електростанцій. 

Показники економічності блоків електростанцій. Шляхи підвищення техніко-економічних та 
експлуатаційних показників електростанцій.  

 
 

8. Теплофізика 
 

8.1. Теплогідравлічні процеси в енергетичних установках 
Механізм процесу теплообміну при пузирковому та плівковому кипінні. Особливості руху 

двофазної рідини в каналах енергетичних установок.  
Структурні зміни пароводяного потоку в парогенеруючих елементах. Фізичні особливості 

процесів гідродинаміки та теплообміну у парогенеруючих каналах 
Основи розрахунку гідравлічного опору каналів ядерних реакторів в умовах руху через них 

однофазних потоків . Основи розрахунку гідравлічного опору каналів ядерних реакторів в умовах 
руху через них двофазних потоків 

Теплогідравлічна розвірка паралельних каналів. Безрозмірне рівняння гідравлічної 
діаграми. Вплив конструктивних особливостей елементу на теплогідравлічну  розвірку. 
Особливості гідродинаміки колекторних систем.  

Визначення рушійного та корисного напорів циркуляції. Оцінка надійності невимушеної 
циркуляції.  

Гідродинамічні характеристики поверхонь, що обігріваються. Методи запобігання 
пульсацій теплоносія в циркуляційних контурах енергетичних установок.  

Теплообмін на занурених парогенеруючих поверхнях тепловіддачі. Теплообмін у 
парогенеруючих каналах в умовах вимушеного руху теплоносія.   

Механізм кризи тепловіддачі при кипінні теплоносія на занурених поверхнях тепловіддачі. 
Критична щільність теплового потоку при кипінні теплоносія на занурених поверхнях 
тепловіддачі. Критична щільність теплового потоку при кипінні теплоносія у парогенеруючих 
каналах в умовах вимушеного руху теплоносія. 

8.2. Методи дослідження процесів теплообміну 
Математична постановка задач температурного поля та методи їх розв’язання. Аналітичні 

методи розв’язання задач температурного поля. Метод інтегральних перетворень.  
Чисельні методи розв’язання одновимірних задач температурного поля. Чисельні методи 

розв’язання багатовимірних задач температурного поля.  
Аналогові методи розв’язання задач температурного поля. Електротеплова аналогія (ЕТА) 

на суцільних середовищах. Електротеплова аналогія (ЕТА) на сіткових моделях. 
Методи дослідження контактного теплообміну. Методи дослідження променистого 

теплообміну.  
Експериментальні методи дослідження конвективного теплообміну. Конструкції робочих 

ділянок для дослідження конвективного теплообміну. Методи досліджень теплообміну при 
кипінні і конденсації.  

8.3. Комбіноване виробництво енергії 
Нормативно-правові умови розвитку комбінованого виробництва в ЄС та Україні. 

Показники ефективності комбінованого виробництва. Методи розподілу витрат на виробництво 
електричної та теплової енергії.  

Особливості теплозабезпечення промислових підприємств. Споживання теплоти на 
опалення, вентиляцію та гаряче водопостачання. Загальна характеристика систем 
теплозабезпечення. Коефіцієнт теплофікації. Передача теплової енергії.  

Види сучасних технологій генерації, що застосовуються на ТЕЦ, сфери їх застосування. 
Теплофікаційні парові турбіни. Теплофікаційне устаткування ТЕЦ. 



Газотурбінні установки ТЕЦ. Парогазові установки ТЕЦ. Підвищення маневреності ТЕЦ.  
Двигуни внутрішнього згоряння. Мікро-ТЕЦ та розподілена генерація. Тригенерація. 

Екологічні аспекти експлуатації ТЕЦ.  
Резерви підвищення ефективності комбінованого виробництва в Україні. 
8.4. Нетрадиційні методи одержання енергії 
Енергетична система планети. Потенціал енергоресурсів, споживання енергоресурсів, 

енергетика України, як частина світової енергетики. Нетрадиційні та поновлювальні джерела 
енергії. 

Сонячна енергетика: потенціал, технологія і обладнання, стан та направлення розвитку, 
використання сонячної енергетики в Україні. Пасивні системи теплозабезпечення, що 
використовують сонячну енергію. Використання сонячної енергії в будівництві. Активні системи 
тепло забезпечення, що використовують сонячну енергію. Сонячні енергосистеми на основі 
концентраторів сонячної енергії. Сонячні фотоелектричні системи. Сонячні фотоелектричні 
системи на основі концентраторів сонячної енергії 

Вітроенергетика: потенціал, стан та направлення розвитку, використання сонячної 
енергетики в Україні. Вітроенергетика: обладнання та технології. 

Біоенергетика: потенціал, стан та направлення розвитку, використання сонячної енергетики 
в Україні. Біоенергетика: обладнання та технології 

Гідроенергетика: потенціал, енергія хвиль,  стан та направлення розвитку, використання 
гідроенергетики в Україні. Обладнання та технології.  

Геотермальна енергетика: потенціал, стан та направлення розвитку, використання 
геотермальної енергетики в Україні. Обладнання та технології. 

Теплові насоси: типи і конструкції теплових насосів, їх використання для потреб 
теплопостачання. 

Воднева енергетика: потенціал, стан та направлення розвитку, обладнання та технології. 
8.5. Турбулентність та методи її вимірювання 
Основні визначення та поняття турбулентності. Характеристика внутрішньої структури 

турбулентності. Напруження Рейнольдса. 
Рівняння для динамічних характеристик турбулентності. Рівняння для теплових 

характеристик турбулентності. 
Феноменологічні моделі турбулентності. Моделі турбулентності, що включають 

диференціальні рівняння для характеристик турбулентності. Моделі турбулентності для процесів 
теплообміну. 

Способи вимірювання характеристик турбулентного потоку. Термоанемометр. Принцип 
його роботи. Рівняння теплового балансу нитки. Статичне тарування нитки. Рівняння реакції 
нитки. Вимірювання локальних характеристик турбулентного потоку з допомогою 
термоанемометра.  

 
 

9. Енергетичний менеджмент та інжиніринг 
 

Основні характеристики та особливості підготовки та спалювання твердого, рідкого та 
газоподібного палива. 

Котли та котельні установки. Втрати теплоти та тепловий баланс. 
Поршневі двигуни внутрішнього згоряння. 
Парогазові установки з роздільними та змішаними робочими тілами. 
Теплообмінники, їх класифікація за принципом дії і конструктивними особливостями. 
Методика проектного та перевірочного розрахунку рекуперативного теплообмінного 

апарата. 
Гідравлічний та тепловий розрахунок рекуперативного теплообмінника. 
Повітряна та парокомпресійна холодильна установка. 
Загальна характеристика систем теплопостачання та споживачів теплоти 



Визначення витрати теплоти на опалення, на вентиляцію, на гаряче водопостачання. 
Способи перетворення сонячної енергії в електричну. 
Характеристика біомаси. Технології отримання твердих, рідких та газоподібних палив з 

біомаси. 
Вітроенергетичний потенціал України. Вітроенергетичні установки та їх характеристики. 
Геотермальні ресурси. Основні схеми геотермального теплопостачання. 
Мала гідроенергетика. 
Природні та техногенні джерела низько потенціальної теплоти.  
Властивості водню як палива. Технології отримання водню. Способи зберігання водню. 

Паливні елементи. 
Електричні мережі. Класифікація електричних мереж. 
Шляхи реалізації енергозбереження засобами промислового електроприводу. 
Характеристика технічних засобів регулювання напруги в розподільчих мережах. 
Показники якості електричної енергії. 
Втрати електроенергії при передачі та споживанні. 
Напрями та завдання енергетичного менеджменту. Науково-методичне забезпечення. 
Засоби обліку та контролю енергоспоживання. 
Визначення та види енергетичного аудиту. Загальний підхід при проведенні енергоаудиту. 
Енергетичний аудит. Основні методи. 
Оцінка та моніторинг споживання енергії. 
Основні напрямки енергозберігаючої політики. Ефективність енергозберігаючих заходів. 
Економічні проблеми енергетики. Енергетика як природна монополія.  
Методи формування цін і тарифів на паливо та енергію. 
Техніко-економічні розрахунки енергетичних систем та комплексів. Ціни та кінцеві витрати 

на паливно-енергетичні ресурси. 
Математичний апарат системних досліджень в енергетиці. 
Властивості систем енергетики. Властивості неповноти інформації при вивченні систем 

енергетики. 
Технологічні заходи з реалізації технічного потенціалу енергозбереження. Система 

технічних та організаційних заходів з енергозбереження. 
Моделі оптимізації технологічних систем паливно-енергетичного комплексу. 
Паливно-енергетичний баланс (ПЕБ). Види ПЕБ та їх структура. 
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1. Загальні відомості 
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отримали освіту за іншими спеціальностями теоретичній і практичній підготовці за спеціальністю 
«Теплоенергетика». 

Додаткове вступне випробування проводиться у вигляді комплексного іспиту з базових 
дисциплін спеціальності «Теплоенергетика»: «Гідрогазодинаміка», «Технічна термодинаміка», 
«Тепломасообмін». Вступники повинні продемонструвати і підтвердити відповідний рівень 
теоретичних та практичних знань з даних дисциплін. 

 
2. Гідрогазодинаміка 

 
Сили й напруження, що діють в суцільних середовищах. Фізичні властивості, 

термодинамічні та гідромеханічні моделі рідин і газів. 
Методи вивчення руху, кінематичні поняття й характеристики руху рідких частинок і 

потоків. 
Кінематичні методи й поняття при вивченні руху рідин і газів. Модель руху рідкої 

частинки. Теорема Коші-Гельмгольца Кінематичні теореми – Стокса та друга Гельмгольца.  
Тензор напружень та рівняння руху рідини в напруженнях. Закони збереження моменту  

імпульсу та енергії. Основи газостатики.  
Рівняння руху ідеальної рідини, початкові й крайові умови, основні інтеграли. Модель 

ідеальної рідини. Диференціальні рівняння руху ідеальної рідини Л.Ейлера; початкові та крайові 
умови. Застосування законів збереження щодо одновимірних рухів нестисливої рідини.  

Енергетичний баланс одновимірних  течій. Гідравлічні опори. Витікання нестисливої 
рідини. Гідравлічний удар.  

Кінематика потенціальних течій. Динаміка потенціальних течій.  
Диференціальні рівняння руху Нав’є-Стокса та елементи теорії подібності й моделювання 

гідро- газодинамічних явищ. Ламінарна та турбулентна течії.  
Основні характеристики примежового шару, його види, фізичні та математичні моделі.   
Одновимірні течії газу. Стрибки ущільнення.  

 
3. Технічна термодинаміка 

 
Основні визначення і поняття технічної термодинаміки. Термічні параметри стану. Основні 

термодинамічні процеси. Закони ідеального газу. Рівняння стану для ідеального газу. Калорічні 
параметри стану.  Параметри процесу. 

Перший закон термодинаміки для закритих систем. Дві форми запису першого закону 
термодинаміки. Теплоємність. Визначення теплоємності за молекулярно-кінетичною теорією та за 
допомогою таблиць. Теплоємність суміші газів.  

Формулювання другого закону термодинаміки. Цикл Карно. Теореми Карно. Ентропія і 
другий закон. Ентропія і термодинамічна вірогідність. Основна термодинамічна тотожність – 
об’єднання першого і другого законів термодинаміки. 

Алгоритм аналізу будь-якого термодинамічного процесу. Ізохорний процес. Ізобарний 
процес.Ізотермічний процес. Адіабатний процес. Політропний процес і його узагальнююче 
значення. Основні групи термодинамічних процесів.  

Загальні властивості реальних газів. Таблиці і діаграми для газів і рідин. Термодинамічні 
процеси з реальними газами. Термодинамічні процеси з реальними газами.  

Поняття про вологе повітря. Характеристики вологого повітря. Діаграма вологого повітря. 
Розрахунки процесів у вологому повітрі.  

Рівняння першого закону термодинаміки для потоку. Витікання газів і пари. Дроселювання 
газів і пари. Нагнітання газів і пари. 



Класифікація циклів теплових машин. Простий ідеальний цикл ТСУ. Реальний простий 
цикл ТСУ.  

Цикли ДВЗ і реактивних двигунів. Цикли ГТУ і методи підвищення їх ефективності.  
Простий паросиловий цикл. Удосконалення циклів ПСУ. Термодинамічні основи 

теплофікації.  
Загальні відомості про холодильні та теплонасосні установки. Цикли повітряної та 

парокомпресійної холодильних установок. Теплонасосні установки.  
Ексергія – міра якості енергоресурсів. Вплив необоротностей на втрати ексергії.  

 
4. Тепломасообмін 

 
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.  

Теплопровідність та теплопередача при стаціонарному тепловому режимі. 
Теплопровідність та теплопередача плоскої та багатошарової плоскої стінки. Теплопровідність та 
теплопередача при стаціонарному тепловому режимі та наявності внутрішніх джерел теплоти. 

Конструктивні способи зміни інтенсивності теплопередачі. Плоска стінка. Критичний 
діаметр циліндричної стінки. Вибір матеріалу ізоляції. Інтенсифікація теплообміну за рахунок 
оребрення. 

Теплопровідність при нестаціонарному тепловому режимі. Нестаціонарна теплопровідність 
пластини і  циліндру без внутрішніх джерел тепла. 

Фізичні основи процесу теплопередачі. Конвективний теплообмін. Математичний опис  
процесів конвективного теплообміну. 

Основи теорії подібності фізичних явищ. Теореми подібності. Фізичний зміст чисел 
подібності. Використання теорії подібності при описанні явища тепловіддачі. Рівняння подібності.  

Основи теорії пограничного шару. Методи теорії пограничного шару. 
Тепловіддача при зовнішньому обтіканні тіл. Тепловіддача при течії на пластині.  
Тепловіддача при примусовій течії рідини в трубах і каналах. Тепловіддача при 

поперечному обтіканні циліндру. Тепловіддача при зовнішньому обтіканні пучків гладких труб. 
Тепловіддача при  вільній конвекції. Тепловіддача при вільній конвекції в необмеженому 

просторі. Тепловіддача при вільній конвекції в обмеженому просторі. 
Теплообмін при кипінні. Внутрішні характеристики кипіння. Інтенсивність теплообміну 

при кипінні у великому об’ємі. Інтенсивність тепловіддачі при кипінні. 
Теплообмін при конденсації. Особливості течії та теплообміну при конденсації на поверхні. 

Інтенсивність тепловіддачі при конденсації. 
Теплообмін випромінюванням. Закони теплового випромінювання. Теплообмін 

випромінюванням між тілами. Теплообмін в поглинаючих і випромінюючих середовищах. 
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