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з
ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

Вступний іспит має на меті оцінити комплекс теоретичних знань, отриманих 
абітурієнтом у період навчання на кваліфікаційному рівні магістра, ступінь творчого 
мислення, вміння синтезувати знання із окремих дисциплін для самостійного 
вирішення практичних задач в галузі теплоенергетики.

Перелік питань, що пропонується, систематизовано за різноманітними 
взаємозв’язаними напрямками діяльності фахівця та охоплює теоретичні основи, а 
також питання застосування отриманих теоретичних знань для рішення практичних 
задач. Питання, які містяться в екзаменаційних білетах, мають на меті виявити 
знання з усіх видів діяльності майбутнього доктора філософії у рамках навчальних 
дисциплін, якими він оволодів на попередніх освітніх рівнях. Кожний 
екзаменаційний білет містить питання за програмою вступного іспиту, яка 
приводиться нижче.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

Прийом вступного іспиту за спеціальністю здійснюється приймальною фаховою 
екзаменаційною комісією.

Вступний іспит проводиться для абітурієнтів відповідно до затвердженого 
приймальною комісією графіку. Перед іспитом надаються консультації, які 
покликані допомогти у підготовці до іспиту та пояснюють відповіді на окремі 
питання програми вступного іспиту.

Вступний іспит проводиться в усній формі. Результати вступного випробування 
оголошуються приймальною комісією на наступний день.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ОСНОВНОЇ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

1. Фундаментальні основи теплоенергетики

1. Перший закон термодинаміки. Внутрішня енергія. Теплота та робота. 
Теплоємність.

2. Застосування першого закону термодинаміки до розрахунків термодинамічних 
процесів.

3. Другий закон термодинаміки. Цикл Карно. Поняття ентропії.
4. Термодинамічні процеси з реальними газами. Приклади розрахунків.
5. Теплопровідність. Рівняння теплопровідності. Процеси нестаціонарної 

теплопровідності.
6. Конвективний тепломасопереніс.
7. Закони збереження маси, потоку імпульсу, енергії. Види граничних умов.
8. Основи теорії пограничного шару.
9. Способи розрахунку коефіцієнтів тепловіддачі при вільній та вимушеній 

конвекції.
10. Тепломасообмін при фазових перетвореннях. Визначення коефіцієнтів 

тепловіддачі при кипінні і конденсації.
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11. Механізм теплообміну при бульбашковому кипінні рідини в необмеженому 
об'ємі.

12. Основні закони радіаційного теплообміну.
13. Теплообмін випромінюванням в прозорих і поглинаючих середовищах.
14. Складний теплообмін.
15. Теплопередача. Основи розрахунку теплообмінних апаратів.
16. Основи теорії подібності. Фізичний зміст та приклади застосування критеріїв 

подібності.
17. Аналогія між дифузією і теплообміном.
18. Методи інтенсифікації теплообміну.

Рекомендована література

1. Константинов С.М. Технічна термодинаміка [Текст]: навч. посібник/
С. М. Константинов. — К. : Політехніка, 2001. — 368 с.

2. Буляндра О. Ф. Технічна термодинаміка [Текст]: Підручн. для студентів енерг. 
спец. вищ. навч. закладів / О. Ф. Буляндра. — K.: Техніка, 2001. — 320 с.

3. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел. A.C. Теплопередача. M., 
Энергоатомиздат, 1981.

4. Кутателадзе С. С. Основы теории теплообмена. 5-е изд. М.: Атомиз-дат, 1979.

2. Джерела та системи теплопостачання підприємств

1. Методи визначення потреби промислових споживачів в парі і гарячій воді.
2. Теплові мережі. Методи визначення розрахункової витрати води і пари.
3. Тепловий розрахунок елементів теплових мереж.
4. Промислові котельні. Теплові схеми і їх розрахунок.
5. Методи розподілу навантаження між котлами.
6. Енергетичні, економічні та екологічні характеристики котельних.
7. Утилізаційні котельні, теплонасосні установки і ТЕЦ, які використовують 
вторинні енергетичні ресурси підприємств для генерації тепла та електроенергії.
8. Когенераційні і тригенераційні установки.
9. Теплонасосні і холодильні установки, області застосування, показники 
ефективності.

Рекомендована література
1. Драганов Б.Х., Долінський A.A., Міщенко A.B., Письменний Є.М. (за ред. Б.Х. 
Драганова). Теплотехніка: Підручник. -  K.: "ІНКОС", 2005 -  504 с.
2. Куперман JI.I., Романовський С.Н., Сидельковський Л.М. Вторинні 
енергоресурси і енерготехиологічне комбінування в промисловості. -  K.: Вища 
школа, 1986. -  303 с.
3. Сазанов Б.В., Ситас В.И. Теплоэнергетические системы промышленных 
предприятий. -  М.: Энергоатомиздат, 1990. -  304 с.
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1. Джерела теплоти промислових котельних установок.
2. Матеріальні і теплові баланси котельних установок при роботі на газовому, 
рідкому і твердому паливі.
3. Пароперегрівачі котлів. Методи регулювання температури пари.
4. Економайзери і їх включення в поживні магістралі.
5. Конструктивні схеми повітряних підігрівачів.
6. Конструкції котлів з природною циркуляцією, прямоточних і з багаторазовою 
примусовою циркуляцією.
7. Водогрійні та паро-водогрійні котли.

Рекомендована література
1. Борисенко В.ГІ. Котли і теплові мережі у питаннях і відповідях. -  Київ: 
Основа, 2002. -  160 с.
2. Безгрешнов А.IT., Липов 10.М., Шлейфер Б.М. Расчёт паровых котлов в 
примерах и задачах. -  М.: Энергоатомиздат, 1991. -  240 с.
3. Титар С.С. Задачник з основ теплоенергетики. - Одеса: ОНПУ, 2005. -  108 с.

4. Тенломасообмінне обладнання підприємств

1. Рекуперативні теплообмінники безперервної та періодичної дії.
2. Регенеративні теплообмінники з нерухомою і рухомою насадками, газорідинні та 
рідинно-рідинні змішувальні теплообмінники.
3. Випарні, опріснювальні і кристалізаційні установки. Теплові схеми і принцип 
роботи.
4. Перегінні і ректифікаційні установки.
5. Процеси термовологісиої обробки повітря. Теплообмінники з вологовипадінням.
6. Сушильні установки. Поняття та процеси сушіння. Форми зв'язку вологи з 
матеріалом.
7. Теплообмінники-утилізатори для використання теплоти вентиляційних викидів, 
відпрацьованого сушильного агента, низькопотенційних вторинних енергоресурсів.

Рекомендована література
1. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника: Справочник / Под общ. ред. 
В.А. Григорьева, В.М. Зорина. -  2-е изд., перераб., - М.: Энергоатомиздат, 1991. -  
588 с.
2. Высокотемпературные теплотехнологические процессы и установки: Учеб. Для 
вузов/И.И. Перелетов, Л.А. Бровкин, Ю.И. Розенгарт и др.; Под редакцией А.Д. 
Ключникова. -М.: Энергоатомиздат, 1989.-336 с.
3. Бакластов А.М., Горбенко В.А., Данилов О.Л. и др. Промышленные 
тепломассообменные процессы и установки - Энергоатомиздат, 1986.-3 2 8 с .
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5. Теплові двигуни і нагнітачі

1. Типи парових турбін. Принципові схеми паротурбінних установок.
2. Схеми газотурбінних установок. Особливості роботи високотемпературних 
ступенів газової турбіни. Робота газової турбіни в складі енергетичних установок.
3. Газопоршньові двигуни.
4. Енергетичні установки на основі органічного циклу Ренкіна.
5. Принцип дії та область застосування двигунів Стірлінга.
6. Принцип роботи поршневого детандера. Холодопродуктивність, ККД і відведена 
потужність поршневого детандера.
7. Теоретична характеристика нагнітача. Загальна класифікація втрат в нагнітачах.
8. Особливості роботи насосів в мережі.

Рекомендована література
1. Кириллин В.А., Сычев В.В., Шейндлин А.Е. Техническая термодинамика. 4-е 
изд. - М.: Энергоатомиздат. - 1983. - 414 с.
2. Троянкин Ю.В. Проектирование и эксплуатация высокотемпературных 
технологических установок: Учебное пособие для студентов вузов. -  М.: 
Издательство МЭИ, 2002. -  324 с.: ил.
3. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника: Справочник / Под общ. ред. 
В.А. Григорьева, В.М. Зорина. -  2-е изд., перераб., - М.: Энергоатомиздат, 1991. 
-588  с.

6. Енергетика теплотехнології

1. Методологічні основи створення енерго- та матеріалозберігаючих, екологічно 
досконалих теплотехнологічних установок і систем.
2. Енергоекономічні і технологічні характеристики джерел енергії в 
теплотехнології, їх взаємозв'язок з фізико-хімічною природою і організацією 
технологічного процесу.
3. Основні принципи та критерії порівняльної оцінки і вибору джерел енергії 
теплотехнології. Принципи ефективного комбінування джерел енергії.
4. Матеріальний, енергетичний, тепловий, ексергетичний баланси 
теплотехнологічних установок і систем.
5. Оцінка матеріальних і енергетичних втрат, система ККД.
6. Принципи побудови енергозберігаючих теплових схем.
7. Оптимізація комбінування регенеративного, зовнішнього технологічного і 
зовнішнього енергетичного теплоспоживання.

Рекомендована література
1. Драганов Б.Х., Долінський A.A., Міщенко A.B., Письменний С.М. (за ред. Б.Х. 
Драганова). Теплотехніка: Підручник. -  K.: "ІНКОС", 2005 -  504 с.
2. Куперман JI.I., Романовський С.Н., Сидельковський JI.M. Вторинні 
енергоресурси і енерготехнологічне комбінування в промисловості. -  K.: Вища 
школа, 1986. -  303 с.
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3. Сазанов Б.В., Ситас В.И. Теплоэнергетические системы промышленных 
предприятий. -  М.: Энергоатомиздат, 1990. -  304 с.
4. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника: Справочник / Под общ. ред. 
В.А. Григорьева, В.М. Зорина. -  2-е изд., перераб., - М.: Энергоатомиздат, 1991. -

При визначенні екзаменаційної оцінки члени екзаменаційної комісії 
дотримуються таких критеріїв:
-І рівень -  незадовільно. Абітурієнт , має нечіткі уявлення про суть питання, 
фрагментарно передає незначну частину матеріалу, не може дати відповідь з 
кількох простих питань з теоретичних основ, відсутні сформовані вміння та 
навички.
-II рівень -  задовільно. Абітурієнт має початковий рівень знань, здатний відтворити 

його відповідно до суті питання, описує явища, процеси без пояснень причин, 
здатен давати відповіді на прості, стандартні запитання, виказує інтерес до 
навчального матеріалу.
-III рівень -  добре. Абітурієнт правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, 

розуміє фундаментальні теорії і факти, встановлює причиино-наслідкові зв'язки між 
ними, уміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, 
правильно використовує термінологію.
-IV рівень -  відмінно. Абітурієнт демонструє системні, дієві знання, виявляє 
неординарні творчі здібності у навчальній діяльності, користується широким 
арсеналом засобів доведення своєї думки, вирішує складні проблемні завдання, 
схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ, вміє ставити і розв'язувати 
проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію, виявляє власне 
ставлення до неї.

Програма вступного іспиту до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії зі
спеціальності 144 «Теплоенергетика»

з галузі знань 14 «Електрична інженерія» 
розглянута на засіданні випускової кафедри термодинаміки та відновлювальної 

енергетики. Протокол №6 від «22» лютого 2019 р.

Програма вступного іспиту до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії зі
спеціальності 144 «Теплоенергетика»

з галузі знань 14 «Електрична інженерія»

588 с.

ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ

Завідувач кафедри термодинаміки 
та відновлювальної енергетики 
д.т.н., проф.
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розглянута та затверджена на засіданні Наукової ради Навчально-наукового 
інституту холоду, кріотехиологій та екоенергетики ім. В.С.Мартиновського 
протокол Протокол №5 від 13» березня 2019 р.

Голова наукової ради ННІХКЕ
ім. B.C. Мартиновського ______
д.т.н., доцент —̂  Б.В. Косой

Узгоджено: /  
проректор з наукової роботи

ЛІ / ______ Н.М. Поварова

\


