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І. Пояснювальна записка
1. Мета фахового вступного випробування з "Теплоенергетики" – з'ясувати
рівень теоретичних знань та практичних навичок вступників, з метою формування
рейтингового списку та конкурсного відбору вступників на навчання за освітнім
ступенем "бакалавр" спеціальності 144 «Теплоенергетика» в межах ліцензованого обсягу
спеціальності.
2. Форма фахового вступного випробування
Випробування проходить у кілька етапів:
 на початку засідання голова фахової комісії розпечатує пакет з варіантами
білетів, що виносяться на вступне фахове випробування;
 абітурієнти дають письмову відповідь на питання екзаменаційного білету у
письмовій формі. Тривалість письмового етапу – 60 хвилин;
 обговорення членами фахової комісії відповідей та оголошення оцінки
студентам.
3.Білети: структура білету
Білет фахового вступного випробування містить 20 тестових запитань, що мають
тільки одну правильну відповідь.
4. Вимоги до відповіді вступника
У тестах оцінюється знання вступника з базових фахових дисциплін, що є
необхідними для коректного вираження певних понять, а також для розуміння і
широкого кола теоретичних та практичних завдань; володіння навичками, що є
необхідними для професійної діяльності у межах програми.
Правильність виконання завдань оцінюється відповідно до критеріїв оцінювання
знань.
Екзаменатор не зобов’язаний читати розв’язання завдань, що наведені
вступником в чернетці.
Під час проведення вступного випробування забороняється використовувати
підручники, навчальні посібники, інші джерела інформації (якщо це не передбачено
програмою). Також забороняється користуватися мобільними телефонами та іншими
засобами зв’язку і передачі даних.
Відповіді на тестові завдання заповнюються кульковою ручкою синього, або
чорного кольору.
ІІ. Критерії оцінювання
Для особи, яка претендує на зарахування за ступенем бакалавра:
Високий рівень (175-200 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та
вміння: в повній мірі засвоїв увесь програмний матеріал, показує знання не лише
основної, але й додаткової літератури, наводить власні міркування, робить узагальнюючі
висновки, використовує знання з суміжних галузевих дисциплін, вдало наводить
приклади.
Достатній рівень (150-174 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та
вміння: має також високий рівень знань і навичок. При цьому відповідь досить повна,

логічна, з елементами самостійності, але містить деякі неточності або пропуски в
неосновних питаннях. Можливе слабке знання додаткової літератури, недостатня
чіткість у визначенні понять.
Задовільний рівень (124-149 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та
вміння: в загальній формі розбирається у матеріалі, але відповідь неповна, неглибока,
містить неточності, робить помилки при формулюванні понять, відчуває труднощі,
застосовуючи знання при наведенні прикладів.
Низькій рівень (100-123 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та
вміння: в загальній формі розбирається у матеріалі, допускає суттєві помилки при
висвітленні понять, на додаткові питання відповідає не по суті.
До участі у конкурсі не допускається (0-99 балів), якщо вступник виявив такі
знання та вміння: не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві
помилки при висвітленні понять, на додаткові питання відповідає не по суті.
Розподіл балів за правильні відповіді на тестові запитання
Кількість правильних відповідей
Кількість балів
0
0
1
40
2
80
3
100
4
105
5
110
6
115
7
120
8
125
9
130
10
135
11
140
12
145
13
150
14
155
15
160
16
165
17
170
18
180
19
190
20
200
ІІІ. Структура програми
1. Технічна термодинаміка
1. Теплота і робота – дві форми енергії. Робоче тіло.
2. Термодинамічний стан, процес і система. Рівняння стану. Ідеальнийгаз, рівняння його
стану. Суміші газів.
3. Теплоємність.
4. Перший закон термодинаміки. Внутрішня енергія, ентальпія газу.

5. Другий закон термодинаміки. Прямі і зворотні цикли, термічний к.к.д.,цикл Карно.
Ентропія газу. Термодинамічні процеси. Робочі процеси теплових двигунів, цикл
Ренкіна.
6. Водяна пара, рівняння її стану. PV, TS- діаграми водяної пари.Витікання і
дроселювання газів і парів.
7. Вологе повітря, параметри стану. ID-діаграми вологого повітря.
2. Тепломасообмін
1. Теплопередача. Теплопровідність. Закон Фур'є, коефіцієнттеплопровідності. Передача
теплоти крізь пласку і циліндричну стінки.
2. Конвективний теплообмін, рівняння Ньютона, коефіцієнт тепловіддачі. Критеріальні
рівняння.
3. Теплообмін випромінюванням. Закони Стефана-Больцмана, Кірхгофа.
4. Теплообмінні апарати. Визначення поверхні теплообміну. Тепловий розрахунок.
3. Котельні установки
1. Енергетичне паливо. Горіння палива. Продукти горіння. Коефіцієнт надлишку повітря.
2. Схема котельної установки.
3. Парові та водогрійні котли: класифікація, принцип дії.
4. Водопідготовка. Норми якості живильної води. Схеми хімічного очищення води.
5. Деаерація води.
6. Тепловий баланс. ККД котла.
4. Джерела та системи тепло енергопостачання
1. Теплові електричні станції. Класифікація, схеми, основне та допоміжне обладнання.
2. Теплові електроцентралі. Схеми. Показники ефективності. Переваги ТЕЦ.
3. Котельні. Класифікація, схеми, основне та допоміжне обладнання.
4. Теплові мережі. Класифікація, схеми, основне та допоміжне обладнання.
5. Опалення та вентиляція.
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