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ВСТУП 

 
В останні роки енергетична промисловість України розвивається швидкими темпами. 

З’явилось багато робочих місць і посад для середньої керівної ланки, тому випускники 

технікумів виявляють бажання отримати повну вищу освіту з можливістю займати більш 

високі керівні посади та впливати на процеси модернізації та удосконалення технологічних 

процесів виробництв. 

Керуючись Законом України «Про вищу освіту», враховуючи прохання підприємств, де 

працюють молодші спеціалісти та з метою реалізації концепції безперервної ступеневої 

підготовки фахівців високої кваліфікації, розроблені наступні розділи робочої програми, за 

змістом яких необхідно проводити фахові вступні іспити за спеціальністю                                     

144 «Теплоенергетика». 

Мета вступного іспиту – з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних абітурієнтам для 

опанування ними бакалаврської програми за відповідною спеціальністю та проходження 

конкурсу.  

Завданнями вступного іспиту є: оцінка теоретичної підготовки абітурієнтів з дисциплін 

фундаментального циклу та професійно-орієнтованих фахової підготовки молодшого 

спеціаліста; виявлення рівня і глибини практичних умінь і навичок; визначення здатності 

застосування набутих знань, умінь і навичок під час розв’язання практичних ситуацій. 

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння 

освітньо-професійної програми бакалавра абітурієнти повинні мати базову освіту за 

однойменним напрямом підготовки та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками 

в галузі загальнотехнічних наук. Обов’язковою умовою є володіння державною мовою. 

Програма вступних іспитів охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимоги 

до знань і вмінь особи, що бажає навчатись у Донецькому національному технічному 

університеті з метою одержання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 

144 «Теплоенергетика». 

Випускники коледжів та технікумів за відповідним напрямом підготовки складають 

тестові випробування з курсів нормативних дисциплін фундаментального циклу, загально-

технічної підготовки і окремих дисциплін за рішенням відповідних методичних комісій 

спеціальностей. 

Тестові завдання включають запитання, узгоджені методичною комісією спеціальності і 

дозволяють охопити весь базовий матеріал освітньо-професійної програми молодих спеціалістів 

за відповідним напрямом підготовки. 

Абітурієнт повинен досконало володіти базовими поняттями з теплотехніки та 

термодинаміки, такі як: тиск, температура, питомий об'єм, робоче тіло, ідеальний газ, 

реальний газ, водяна пара, термодинамічна система, ентропія, ентальпія, термодинамічні 

процеси, теплоємність, робота, енергія, теплопровідність, тепломасообмін, конвекція, 

випромінювання, температурне поле і основними поняттями теплотехнічного обладнання 

підприємств. 

Розділ 1. Вища математика 
  1. Предмет та задачі дисципліни. Початок алгебри. Дійсні числа та дії над 

ними. Алгебраїчні перетворення. Рівняння з однією змінною: розв'язування лінійних, 

квадратних, біквадратних, ірраціональних, показникових, логарифмічних рівнянь. 

Нерівності. [1-9] 

 2. Система лінійних рівнянь. Поняття про системи лінійних рівнянь. 

Розв'язок системи лінійних рівнянь. Сумісні і несумісні системи рівнянь. Визначені і 

невизначені системи лінійних рівнянь. розв'язування систем рівнянь методом 

послідовного виключення невідомих (методом Гауса). [1-9] 

3. Визначники. Визначники другого і третього порядків. Визначники n-го 

порядку. Властивості визначників. Мінори і алгебраїчні доповнення. Розкладання 



визначника за елементами рядка або стовпця. Способи обчислення визначників. 

Правило Крамера розв'язування систем п лінійних рівнянь з п невідомими. [1-9] 

4. Матриці. Види матриць. Елементарні перетворення матриць. Ранг матриці. 

Теорема Кронекера-Капеллі про сумісність системи лінійних рівнянь. Системи 

однорідних рівнянь. Добуток матриці. Обернена матриця. Добуток прямокутних 

матриць. Додавання матриць і множення матриць на число. Розв'язування систем 

лінійних рівнянь за допомогою оберненої матриці. Матричне рівняння. [1-9] 

5. Вектори. Декартові координати вектора і точки. Приклади економічних 

задач, пов'язаних із використанням векторної алгебри та аналітичної геометрії. 

Координати на прямій. Координати на площині. Координати у просторі. Лінійні 

операції з векторами в координатах. Координати точки поділу відрізка. Координати 

вектора, що заданий двома точками. Ознака колінеарності двох векторів. Ознака 

компланарності трьох векторів.  

Властивості скалярного добутку двох векторів. Вираз скалярного добутку через 

координати. [1-9] 

6. Пряма на площині. Пряма як лінія першого порядку. Загальне рівняння 

прямої. Дослідження неповного рівняння прямої. Рівняння прямої у відрізках на осях. 

Параметричні і канонічні рівняння прямої. Рівняння прямої, що проходить через дві 

задані точки. Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. Кут між двома прямими. 

Умови перпендикулярності і паралельності двох прямих. Нормальне рівняння прямої. 

Відстань від точки до прямої. [1-9] 

7. Площина у просторі. Площина як поверхня першого порядку. Загальне 

рівняння площини. Дослідження неповного рівняння площини. Рівняння площини у 

відрізках на осях. Рівняння площини, що проходить через три задані точки. Кут між 

двома площинами. Умови перпендикулярності і паралельності двох площин. 

Нормальне рівняння площини. Відстань від точки до площини. [1-9] 

8. Пряма у просторі. Канонічні рівняння прямої, що проходить через дві задані 

точки. Кут між двома прямими. Умови перпендикулярності і паралельності двох 

прямих. Кут між прямою і площиною. Умови паралельності та перпендикулярності 

прямої і площини. [1-9] 

9. Лінії другого порядку. Еліпс. Дослідження форми еліпса. Гіпербола. 

Асимптоти гіперболи. Дослідження форми гіперболи. Парабола. Дослідження форми 

параболи. Ексцентриситет лінії другого порядку. Директриси ліній другого порядку. 

[1-9] 

10. Функція однієї змінної. Поняття функції. Способи задавання функції. 

Область визначення та область значень функії. Властивості функцій: обмеженість і 

необмеженість, зростання и спадання функції, парність і непарність, періодичність. 

Геометричне зображення функції. Класифікація функцій. Елементарні функцій та їх 

графіки. Поняття оберненої функції. Обернені тригонометричні функції. 

Суперпозиція функцій. [1-9] 

11. Границя функції однієї змінної. Числова послідовність. Означення границі 

послідовності. Нескінченно малі величини. Нескінченно великі величини. Зв'язок між 

нескінченно малими та нескінченно великими величинами. Означения границі 

функції. Односторонні границі. Властивості функцій, що мають скінченні границі. 

Граничні переходи у рівностях і нерівностях. Леми про нескінченно малі величини. 

Арифметичні операції над функціями, що мають скінченні границі.  Границя  функції 
sin 𝑥

𝑥
 при х0.  Невизначені вирази. Границя монотонної функції. Число е. Натуральні 

логарифми. [1-9] 



12. Неперервність функції однієї змінної. Означення неперервності функції в 

точці. Неперервність функції на відрізку. Арифметичні операції над неперервними 

функціями. Класифікація розривів. Властивості неперервних функцій. Неперервність 

елементарних функцій. [1-9] 

 13. Похідна функції однієї змінної. Означення похідної. Геометричний, 

механічний зміст похідної. Похідні елементарних функцій. Похідна оберненої 

функції. Таблиця похідних. Правила обчислення похідних. Похідна складної функцї. 

Односторонні похідні. Похідні вищих порядків. [1-9] 

14. Диференціал функції однієї змінної.  Визначення диференціалу. 

Диференціал суми, добугку і частки. Інваріантність форми першого диференціалу. 

Диференціали вищих порядків. Застосування диференціалу до наближених 

обчислень. Основні теореми диференціального числення. Теореми Ферма, Ролля, 

Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. [1-9] 

15. Дослідження функції за допомогою похідних 

Умова сталості функції. Умови зростання та спадання функції на проміжку. 

Максимум і мінімум функції. Необхідні та достатні умови екстремуму функції. 

Опуклість та увігнутість графіка функції, точки перетину, асимптоти графіка функції. 

Загальна схема побудови графіка функції. [1-9] 
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Розділ 2.  Фізика 
1.  Кінематика.  Механічний рух та його види. Основна задача механіки та 

способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло й матеріальна точка. Способи 

вимірювання довжини і часу. Відносність механічного руху. Траєкторія руху. 

Рівномірний прямолінійний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Рівняння 

рівномірного прямолінійного руху. Закон додавання швидкостей. Графіки  залежності 

кінематичних величин від часу для рівномірного прямолінійного руху.Нерівномірний 

рух. Середня та миттєва швидкість. Рівноприскорений рух. Прискорення. Рівняння 

рівноприскореного руху. Швидкість і пройдений шлях тіла під час рівноприскореного 

прямолінійного руху. Графіки залежності кінематичних величин від часу для 



рівноприскореного прямолінійного руху. Вільне падіння тіл. Прискорення вільного 

падіння. Рівняння руху під час вільного падіння тіл.  [1-2] 

2. Динаміка. Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання 

сил. Додавання сил. Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи 

відліку. Інерція та інертність. Маса та імпульс тіла. Другий закон Ньютона. Третій 

закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона. Гравітаційна взаємодія. Закон 

всесвітнього тяжіння. Гравітаційна стала. Сила тяжіння. Вага й невагомість. Рух тіла, 

кинутого вертикально вгору. Рух тіла, кинутого горизонтально. Рух тіла, кинутого під 

кутом до горизонту.Деформація тіл. Сила пружності. Механічна напруга. Закон Гука. 

Модуль Юнга.Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання.Рух тіла під дією кількох сил. 

Рівновага тіл. Види рівноваги тіл. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання. 

Момент сили. Центр тяжіння. [1-6] 

3. Закони збереження в механіці. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу.  

Реактивний рух. Механічна робота та потужність. Механічна енергія. Кінетична і 

потенціальна енергія. Взаємні перетворення потенціальної і кінетичної енергії  в 

механічних процесах. Повна механічна енергія. Закон збереження енергії. Абсолютно 

пружний удар двох тіл. [3] 

4. Механічні коливання й хвилі. Коливальний рух. Умови виникнення 

коливань. Вільні коливання. Гармонічні коливання. Амплітуда, період і частота 

коливань. Рівняння гармонічних коливань. Фаза коливань. Матичний маятник.  

Період коливань матичного маятника. Пружинний маятник та період його коливань. 

Перетворення енергії під час коливань матичного й пружинного маятників. Вимушені 

коливання. Резонанс. Енергія коливального руху. (Автоколивання.) . Поширення 

механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. 

Довжина хвилі. Швидкість поширення хвиль. [4] 

5. Електричне поле. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Силові 

лінії електричного поля. Накладання електричних полів. Електричне поле точкових 

зарядів. Речовина в електричному полі. Провідники в електричному полі. Діелектрики 

в електричному полі. Поляризація діелектриків. Діелектрична проникність речовини. 

Вплив електричного поля на живі організми. Робота під час переміщення заряду в 

однорідному електростатичному полі. Потенціал електричного поля. Різниця 

потенціалів. Зв’язок напруженості електричного поля з різницею потенціалів. 

Електроємність. Електроємність плоского конденсатора. Види конденсаторів. 

З’єднання конденсаторів. Енергія електричного поля. Використання конденсаторів у 

техніці. [1-6] 

6.  Електричний струм. Електричний струм. Електричне коло. Джерела і 

споживачі електричного струму. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. 

Електричні кола з послідовним і паралельним з’єднанням провідників. Робота та 

потужність електричного струму. Теплова дія струму. Міри та засоби безпеки під час 

роботи з електричними пристроями. Електричний струм у різних середовищах 

(металах, рідинах, газах) та його використання. Електропровідність напівпровідників 

та її види. Власна і домішкова провідності напівпровідників. Електронно-дірковий 

перехід: його властивості і застосування. Напівпровідниковий діод. 

Напівпровідникові прилади та їх застосування. [6] 
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Розділ 3. Хімія 

1. Основні поняття та закони хімії. Поняття про матерію та форми її існування. 

Хімія - наука про речовини.Основні етапи розвитку хімії. Гіпотеза про дискретність 

будови речовини. Атомно-молекулярна теорія. Закон збереження маси та енергії. 

Взаємозв'язок маси та енергії. Атоми та молекули, їх розміри та маси, відносні атомні 

та молекулярні маси. [1, 3]. 

2. Будова атома. Відкриття електрону. Радіоактивність. Будова ядра. Закон 

Г.Мозлі, заряди ядер атомів. Ядерні реакції. Типи радіоактивних перетворень. Енергія 

зв'язку ядра. Ізотопи. Ізобари. Ізотони. Ядро як динамічна система протонів та 

нейтронів. Лепотни. Види радіоактивного випромінювання. Природна 

радіоактивність. Ядерні реакції і перетворення хімічних елементів. Період 

напіврозпаду. Штучна радіоактивність. "Мічені атоми" та їх застосування. 

Використання ядерної енергії у мирних цілях. [1, 2]. 

3. Хімічні елементи та їх систематика. Хімічний елемент, символи хімічних 

елементів, Прості та складні речовини як форми існування хімічного елементу у 

природі. Алотропія. Розповсюдження хімічних елементів у природі. Складні 

речовини. [1-3]. 

4. Хімічний зв’язок. Основні характеристики хімічного зв'язку: довжина, 

направленість, валентний кут, енергія хімічного зв'язку. Типи хімічного зв'язку. 

Метод валентних зв'язків. Кратність зв'язку. Полярний та неполярний ковалентний 

зв'язки. Дипольний момент. Властивості ковалентного зв'язку: насиченість, 

напрямленість, поляризуємість. [1-3]. 

5. Комплексні сполуки. Координаційна теорія. Зовнішня і внутрішня сфери 

комплексних сполук. Комплексоутворювачі. Координаційне число. Ліганди. Заряд 

комплексного йону. Основні класи комплексних сполук. Просторова будова 

комплексних сполук. Ізомерія комплексних сполук. Номенклатура комплексних 

сполук. Дисоціація комплексних сполук. Константа нестійкості комплексних сполук. 

[3]. 

6. Хімічна кінетика. Напрямок та можливість перебігу хімічних процесів. Поняття 

про швидкість хімічної реакції. Фактори, що впливають на швидкість хімічних 

реакцій. Закон діючих мас. Гомогенні та гетерогенні процеси. Константа швидкості 

реакції. Температурний коефіцієнт. Енергія активації. Вільні радикали, ланцюгові 

процеси. Ферменти. Необоротні та оборотні реакції. Умови необоротності процесів. 

Хімічна рівновага та її умови. Константа хімічної рівноваги.  [5]. 



7. Розчини. Фізичні властивості розчинів. Характеристика дисперсних систем. 

Істинні розчини, колоїдні та грубодисперсні системи. Механізм процесу розчинення. 

Сольватація. Гідратна теорія. Термодинаміка процесу розчинення. Розчинність. 

Насичені, ненасичені та пересичені розчини. Кристалогідрати. Розчинність газів. 

Способи виразу складу розчинів. Розрахунки для виготовлення розчинів різного 

складу. Методика приготування розчинів. Електроліти та неелектроліти. Властивості 

розведених розчинів неелектролітів. Закон Рауля. Ебуліоскопія та кріоскопія. Осмос. 

Практичне використання цих явищ. Теорія електролітичної дисоціації. Діелектрична 

проникність [2]. 

8. Оксидаційно-відновні процеси Реакції, що відбуваються зі зміною ступеня 

окиснення. Процеси окиснення та відновлення. Окисники та відновники. Правила 

складання рівнянь окисно-відновних реакцій. Вплив середовища на проходження 

хімічних реакцій.  [2-4]. 

9. Гідроген та сполуки гідрогену Місце Гідрогену в періодичній системі елементів. 

Будова атома. Ізотопи. Гідроген у природі. Будова молекули водню з позицій методів 

ВЗ і МО, енергія її дисоціації. Гідроген іон. Окисно-відновні властивості водню. 

Атомарний водень. Фізичні та хімічні властивості. Промислові та лабораторні 

способи добування водню. Застосування водню. Водень - паливо майбутнього. 

Сполуки Гідрогену в ступені окиснення -1. Гідриди металів. Сполуки Гідрогену в 

ступені окиснення - 1. Ковалентні зв’язки в цих сполуках. Водневий зв'язок та його 

вплив на властивості речовин. Роль водневого зв’язку в хімічних та біологічних 

процесах. [1-5]. 

10. Елементи VII-А групи періодичної системи. Загальна характеристика атомів 

елементів:  електронна будова, радіуси атомів, іонізаційні потенціали, спорідненість 

до електрона, електронегативність, валентності, координаційні числа., характерні 

ступені окиснення. Знаходження та розповсюдження галогенів у природі. Флуор. 

Фтор; електронна будова молекули, його властивості, одержання фтору. Взаємодія 

фтору з водою і розчинами основ. Гідроген фторид, і пдавікова кислота. Асоціація 

молекул. Фториди металів. Оксиген фторид. Комплексні сполуки. Застосування 

Флуору та його сполук. Травлення скла. Хлор, Бром, Йод. Прості речовини. 

Молекули галогенів, природа зв’язку, енергія дисоціації, окисно-відновні [1-5]. 

11. Загальний огляд металів. Місце металів у періодичній системі елементів. 

Особливості електронної будови атомів металів. Металічний стан речовини, зонна 

теорія будови, металічний зв'язок. Типи кристалічних граток металів. Метали у 

природі. Основні руди, збагачення руд. Найважливіші методи добування металів із 

руд. Добування металів електролізом розплавів і розчинів. Металотермія. 

Напрямленість металотермічних реакцій з позицій хімічної термодинаміки. Фізичні та 

хімічні властивості металів. Взаємодія металів у компактному та подрібненому станах 

з різними простими речовинами. Електрохімічний механізм взаємодії металів з водою 

і водними розчинами електролітів. Електрохімічний ряд напруг металів. Праці М.М. 

Бекетова. Зміна хімічної активності металів у групах і періодах періодичної системи. 

Корозія металів. Види корозії. Основні методи захисту від корозії. Інгібітори корозії 

металів. Сплави. Дослідження природи сплавів. Фізико-хімічний аналіз сплавів, 

термічний аналіз [1-5]. 
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Розділ 4. Комп’ютерні технології та програмування 

1. Введення до мови високого рівня. Огляд мов високого рівня. Місце мови С в 

обчислювальній техниці. Огляд літератури по мові С++.  Повторення основних 

понять інформатики. Системи числення і переходи між  ними.  Двійкова  арифметика.  

Представлення  негативних  чисел. Системи  кодування символів. Способи уявлення 

цілих чисел  та чисел з плаваючою комою. [1-5] 

2. Основи алгоритмізації. Поняття алгоритму. Основне завдання 

алгоритмізації і порядок складання алгоритмів. Поняття  структурного  

програмування  і  схеми  алгоритму  программи. Способи запису алгоритму.   Почало 

і  кінець програмного блоку. Поняття дії. Умовне позначення дії на схемах алгоритму. 

Умова як основний тип галуження алгоритмів і програм. Блок вибору як розширений 

варіант блоку умови. Поняття циклу. Приклади складання схем алгоритмів. [1-5] 

3. Основні поняття теорії програмування. Основні принципи написання 

програм. Структура програми на мові С++. Поняття  виразу. Основні  етапи  

вирішення  завдань  на  ЕОМ.  Критерії  якості програми. Життєвий  цикл  програми. 

Постановка  завдання  і  специфікація  програми.. Теорема  структури  і  структурне  

програмування.  Твердження  об  програмах. Коректність програм. Правила виводу 

для основних структур програмування. Інваріантні твердження. Етапи перетворення 

програми. Створення асемблерної коди програми за допомогою компілятора 

командного рядка. [1-5] 

4. Основні елементи мови С++. Алфавіт і словник мови С++. Ідентифікатори. 

Структура С++ програми. Розділ операторів. Коментарі.  препроцесорні директиви. 

Стандартні бібліотечні функції. Структура і компоненти простої програми. Проста 

програма. [1-5] 

5. Типи даних. Уведення-виведення даних. Тотожність і сумісність типів. 

Вирази, операції, операнди. Арифметичні і логічні вирази і операції. Вирази і операції 

відношення. Процедури введення-виводу.   Імена  змінних.  Типи  і  розміри  даних.  

Описи  змінних.  Символьні і рядкові константи, константні вирази. Перетворення 

типів. [1-5] 

 6. Оператори мови С++. Прості оператори (привласнення, безумовного 

переходу). Структурні оператори (складений оператор, умовні оператори, оператор 

вибору).   Поняття операції. Приклад простої програми на Сі. Таблиця приоритетів 

операцій. Арифметичні операції. Основні поняття математичної логики. Операції 

відношення і логічні операції. Операції  зменшення і збільшення. Побітові логічні 

операції. Операції і вирази привласнення.  Умовні вирази. Старшинство і порядок 

привласнення.  Операції мови С: Арифметичні, Операції відношення і логічні 

операції, Операція привласнення, Операція кома, Операція sizeof, Умовна тримісна 

операція, Порозрядні (побітові) операції. Приведення типів. [1-5] 



7. Конструкції мови С, що управляють. Організація процесів, що гілкуються: 

оператор if. Вкладення конструкції оператора if. Операторі циклу. Операторі  break і 

continue в циклах.   Оператор передачі управління  (оператор-перемикач) switch. 

Управляючі оператори. Умовні оператори. Оператор goto. [1-5] 

8. Препроцесорні засоби. Директиви препроцесора: Директива #define, 

Директива #include, Директиви умовної компіляції, Директива #error, Директива 

#pragma, Директива #line. Приречені макроси [1-5] 

9.Циклічні конструкції.     Цикли з параметром. Цикли з умовою поста. Цикли 

з передумовою. Індекс циклу, змінна циклу, діапазон, крок. Представлення циклу з 

допомогою оператора умови. Цикл з індексом, цикл з умовою на початку, цикл з 

умовою в кінці.  Області  застосовності  і  основні  відмінності  між  трьома  

конструкціями  циклів.  Правила  роботи  з  вкладеними  циклами.  Службові  блоки  

коментарі. Перемикач. Цикл for. Оператор циклу з передумовою . Оператор циклу з 

постумовою. Оператори без умовного переходу і мітки. Порожній оператор. 

Оператори break і continue. [1-5] 

10. Покажчики. Операції над покажчиками. Покажчики і масиви (чисел і 

символів). Покажчики і багатовимірні масиви. Масиви покажчиків.  Адресна 

арифметика. [1-5] 

11. Функції . Область дії і область видимості. Передача параметрів у функції. 

Масиви і рядки як параметри функцій.  Масиви покажчиків на функції. Покажчики на 

функції як параметри. Покажчик на функцію як значення, що повертається функцією. 

Функції із змінним числом параметрів. Перевантаження функцій (для СІ++). 

Аргументи функції main(). Рекурсивні функції. [1-5] 

12. Типи даних, визначувані користувачем. Масиви. Оголошення і 

ініціалізація  масивів. Приклади обробки масивів. Індексація елементів.Методи 

сортування. [1-5] 

13. Символьні строки. Символьна інформація і рядки. Введення-виведення 

символьних даних. Рядки. Введення-виведення рядків. Функції для роботи з рядками. 

Перейменування типів - typedef.    Пошук в строках. [1-5] 

14. Класи пам'яті. Динамічний розподіл пам'яті. Розширення мови сі. 

Сегменти. Моделі пам'яті. Покажчики типу near і far. Покажчики типу huge. 

Виділення пам'яті і управління нею. Визначення  розміру пам'яті, що виділяється 

(операція sizeof). Масиви покажчиків і моделювання багатовимірних масивів. [1-5] 

15. Система введення-виведення і робота з файлами  в мові С. Потокове 

(буферізоване) введення-виведення. Робота з файлами на диску. Посимвольний 

режим обміну з файлами. Порядковий режим обміну з файлами. Режим обміну 

формату з файлами. Поблочний обмін даними. Позиціювання. Введення-виведення 

нижнього рівня. Відкриття-закриття файлу. Читання і запис даних. Довільний доступ 

до файлу. [1-5] 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Фараонов В.В. Турбо Паскаль(в 3-х книгах). Книга 1. Основы Турбо Паскаля.-

М.:Учебно-инженерный центр <<МВТУ ФЕСТО Дидактик>>, 1992.-304с., с ил.  

2. Турбо Паскаль 6.0. Руководство пользователя. Книга 1. Издание четвертое. Тверь: 

<<Центропрограммсистем>>, 1991.-260с., с ил.  

3. Керниган Б., Ритчи Д.,  Фьюэр А. Язык программирования Си. - М.: Финансы и 

статистика , 2000. 

4. Березин Б. И., Березин С. Б. Начальный курс С и С++. – М.: ДИАЛОГ- МИФИ, 

1999. 



5. Культин Н. Б. С/С++ в задачах и примерах – СПб.: БХВ- Петербург, 2001. 

 

Розділ 5. Основи електричної інженерії 

1. Основи вироблення, трансформації, передачі, споживання електроенергії. 

Природні паливно-енергетичні ресурси. Види й основні характеристики палива. 

Класифікація, основні показники й принципи роботи котельних установок. Види 

тепло споживання у населених пунктах. [1-6] 

2. Теплові, атомні електричні станції. Принцип функціонування, конструкція. 

Типи та класифікація електростанцій. Споживачі енергії. Теплова економічність та 

енергетичні показники електростанцій. Способи підвищення теплової економічності 

паротурбінних електростанцій. Баланси пари та води в контурах ТЕС та АЕС. 

Способи утилізації збитків пари та конденсату. Комбінований виробіток 

електроенергії та теплоти. [1-6] 

3. Електричні станції нетрадиційних джерел енергії. Вітрові електростанції, 

сонячні електростанції, припливні електростанції. Тенденції розвитку ринку 

електроенергії. Трансформатори теплоти. Теплонасосні установки. 

Тепловикористуючі апарати на теплових трубах. [1-6] 

4. Електричні мережі. Електричні станції. Типи електростанцій та їх порівняльна 

характеристика. Підстанції трансформаторні та перетворювальні. Відкриті та 

прихованні розподільчі пристрої. Лінії електропередачі. Класифікація ЛЕП. [1-6] 

5. Прості і складні електричні кола. Основні поняття та закони. Розрахунок 

електричних кіл постійного струму. Методи аналізу кіл постійного струму в 

усталеному режимі: метод законів Кірхгофа, контурних струмів, вузлових 

потенціалів, двох вузлів. Принципи накладання. Теорема про еквівалентне джерело. 

Перетворення схем. Потужність у колі постійного струму. Баланс потужностей. [1-6] 

6. Магнітне поле, основні поняття. Провідник зі струмом у магнітному полі. 

Самоіндукція, індуктивність. Електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі. Струм 

зміщення. Закони Фарадея як експериментальне підґрунтя теорії Максвелла. 

Електромагнітна теорія світла. Швидкість поширення електромагнітних хвиль. 

Рівняння хвилі. Групова та фазова швидкості. [1-6] 

7. Електричні кола змінного струму. Основні параметри змінного струму (період, 

частота, амплітуда). Активний та індуктивний опір у колі змінного струму. 

Конденсатор у колі постійного й змінного струму. Потужність змінного струму. 

Трифазний струм. Трансформатори, автотрансформатори. [1-6] 

8. Асинхронні та синхронні машини. Принцип дії асинхронної машини. Робота 

трифазного асинхронного двигуна під навантаженням. Схеми заміщення та дослідне 

ви-значення їхніх параметрів. Механічна та робочі характеристики. Будова, принцип 

дії, схеми збудження, реакція якоря і характеристики. Паралельна робота синхронних 

генераторів. Синхронний двигун. [1-6] 

 

Перелік рекомендованої літератури 

1. И. Г. Шелепов, А. В. Акинин, С. Ф. Артюх, Т. И. Быкова, В. К. Заруба,  А. Т. 

Ильченко, А. П. Назарчук. Теоретические основы процессов производства, передачи, 

превращения енергии на электростанции. – Киев 1997. 

2. Introduction   à   la   spécialité   (Вступ  до  спеціальності) / Укладач: В.П. 

Борисенко, - Донецьк, ДонНТУ, 2002, 301   с. 

3. И.П.Копылов. Электрические машины. - М.: Высшая школа, 2004 г.  

4. Паначевний Б. І., Свергун Ю. Ф. Загальна електротехніка, теорія і практикум. – К.: 



Каравела, 2004.   

5. Вольдек  А.И.  Электрические  машины.  Учебник  для  студентов  высш.  техн. 

учебн. заведений. – 3-е изд., перераб. – Л.: Энергия, 1988. – 832 с. 

6. Электрические измерения: Учебник для вузов/Байда Л.И., Добротворский Н.С, 

Душин Е.М. и др.; Под ред. А. В. Фремке и Е. М. Душина. – 5-е изд., перераб, и доп. – 

Л.: Энергия. Ленингр. отд-ние, 1991. – 392 c. 

 

Розділ 6. Сучасні пакети прикладних програм 

1. Загальна характеристика та основи роботи в середовищі додатку Simulink. 

Дослідження блоків джерел вхідних впливів (Sources) і реєстрації сигналів (Sinks) 

програми Simulink. Налагодження та запуск Simulink-моделей, отримання графічних  

результатів. Бібліотека основних блоків пакета розширення Simulink. Пакет 

розширення Simulink 

2. Формування функцій та сигналів. Дослідження можливостей формування 

сигналів за допомогою блоку Integrator.  Низькорівнева графіка. Конвертування блок-

схем та графіків в редактор MS WORD. Нелінійні компоне. Підключаючі компоненти. 

3. Загальна характеристика та основи роботи в середовищі додатка Power System 

Blockset. Моделювання простих електричних кіл. Дослідження електричних кіл із 

напівпровідниковими елементами. Моделювання електромагнітних перехідних 

процесів при трифазному короткому замиканні. Моделювання електромеханічних 

перехідних процесів асинхронного двигуна. Моделювання режиму одночасного 

підключення групи нерухомих двигунів до мережі. 

4. Дослідження резонансів у електричних колах. Активні та пасивні елементи в 

колах постійного струму. Розгалужене коло постійного струму. Розгалужене коло 

синусоїдного струму. Дослідження електричних кіл із індуктивно пов’язаними 

елементами. Дослідження трифазних кіл. 

3. Графічний інтерфейс користувача (Powergui). Дослідження перехідних процесів 

в електричних колах. Дослідження однофазного трансформатора. Дослідження 

трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором.  Дослідження 

генератора постійного струму незалежного збудження. Дослідження ЛЕП. 

 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Черных И.В. Моделирование электротехнических устройств в MATLAB, 

SimPowerSystems и Simulink. 1-е издание, 2007 год, 288 стр., формат 17x24 см, мягкая 

обложка, ISBN 978-5-388-00020-0. 

2. MATLAB 6/6.1/6.5 + Simulink 4/5. Основы применения / Дьяконов В.П. – М.: 

СОЛОН-Пресс, 2004. –768 с. 

3. Мартынов Н.Н., Иванов А.П. МАТЛАБ 5.х. Вычисления, визуализация, 

программирование. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2000.– 336с. 

4. Дьяконов В.П. Simulink 4. Специальный справочник. – СПб.: Питер, 2001. –528с. 

5. Толочко О.И. Использование пакета Matlab и его расширения Simulink 

приисследовании систем электропривода / Методическое пособие (для студентов 

специальности 7.0922.08). – Донецк: ДонГТУ, 1999. – 87 с. 

6. Дьяконов В. MATLAB 6/6.1/6.5 + Simulink 4/5. Основы применения. – М.:     

СОЛОН-Пресс, 2004. – 768 с. 



Критерії оцінювання результатів  
фахового вступного випробування 

 

При перевірці виконання фахового вступного випробування за відповіді на кожне 

питання виставляються бали згідно з рівнем виконуваного завдання: 

Форма 1: 

Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

1 виставляється, якщо при відповіді на питання надано вірну відповідь 

0 
виставляється, якщо при відповіді на питання надано невірну відповідь або 

відповідь на питання відсутня 

 

Форма 2: 

Кількість 

балів 
Критерій. за яким виставляється зазначена кількість балів 

2 

виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив уміння вільно, 

логічно, чітко і ясно надавати грамотні, правильні відповіді на поставлені 

запитання з використанням термінології та символіки в необхідній логічній 

послідовності, а також відомостей з інших дисциплін і знань, придбаних раніше; 

тверді практичні навички з творчим застосуванням отриманих теоретичних 

знань; використання та надання повного обґрунтування найбільш ефективних та 

раціональних методів пошуку розв’язку; уміння використовувати набуті знання і 

навички в нестандартних ситуаціях, що вимагають виходу на інший, вищий 

рівень знань; 

1 виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив уміння вільно 

надавати правильні відповіді на поставлені запитання з використанням 

термінології та символіки, а також знань, придбаних раніше; допущення 

несуттєвих недоліків або порушення послідовності викладів у відповіді на 

запитання; використання не найбільш ефективних та раціональних методів 

пошуку розв’язку; незначні недоліки або помилки в розрахунках, що не 

впливають на остаточний результат; 

0 виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив незначний 

загальний обсяг знань, відсутність навичок у вирішенні задач з різних тем 

дисципліни допустив принципові помилки при вирішенні задач, що не надають 

можливості виконати завдання. 

 

Форма 3: 

Кількість 

балів 
Критерій. за яким виставляється зазначена кількість балів 

3 

виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив уміння вільно, 

логічно, чітко і ясно надавати грамотні, правильні відповіді на поставлені 

запитання з використанням термінології та символіки в необхідній логічній 

послідовності, а також відомостей з інших дисциплін і знань, придбаних раніше; 

тверді практичні навички з творчим застосуванням отриманих теоретичних 

знань; використання та надання повного обґрунтування найбільш ефективних та 

раціональних методів пошуку розв’язку; уміння використовувати набуті знання і 

навички в нестандартних ситуаціях, що вимагають виходу на інший, вищий 

рівень знань; 

2 виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив уміння вільно 

надавати правильні відповіді на поставлені запитання з використанням 

термінології та символіки, а також знань, придбаних раніше; допущення 

несуттєвих недоліків або порушення послідовності викладів у відповіді на 



запитання; використання не найбільш ефективних та раціональних методів 

пошуку розв’язку; незначні недоліки або помилки в розрахунках, що не 

впливають на остаточний результат; 

1 При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно теми питання. 

При виконанні розрахунків має місце суттєві неточності та грубі помилки. Не 

наведені графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені 

висновки за результатами розрахунків. 

0 Одиночні вибіркові знання стосовно питання. Відповідь  відсутня 

 

Загальна оцінка фахового вступного випробування формується в залежності від 

набраних за відповіді на питання балів наступним чином:  

 

Сума балів  Оцінка за національною шкалою  

14 … 17 відмінно  

11 … 13 добре  

7 … 10 задовільно  

0 … 6 незадовільно  

 

 


