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ВСТУП 

 
В останні роки 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-орієнтованої 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 «магістр» 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 технічної механіки, 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, 

гідростатика, гідравліка, газодинаміка, конструкційні матеріали, корозійна стійкість 

матеріалів, компресор, двигун внутрішнього згоряння, газотурбінна установка, паротурбінна 

установка, реактивний двигун, холодильна установка. 

Розділ 1. Технічна термодинаміка 

1. Перший закон термодинаміки. Основні поняття технічної термодинаміки. 

Основні параметри стану робочого тіла. Термічне рівняння стану робочого тіла. Робота 

зміни об’єму робочого тіла. Перший закон термодинаміки. [1-6] 

2. Основні закони ідеальних газів. Рівняння стану ідеальних газів. Основні закони 

ідеальних газів. Ізохорний процес. Ізобарний процес. Ізотермічний процес. Адіабатний 

процес. [1-6] 

3. Теплоємність ідеальних газів. Основні визначення. Теплоємності cP та сV. 

Молекулярно-кінетична теорія теплоємності. Залежність теплоємності від 

температури. [1-6] 
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4. Пари і водяна пара. Основні поняття. Пароутворення в pv-діаграмі. Волога пара і 

її параметри. Ts-діаграма водяної пари is-діаграма водяної пари. Розрахунок основних 

процесів водяної пари. [1-6] 

5. Вологе повітря. Основні визначення. Відносна вологість повітря. Середня 

молекулярна маса, газова стала і густина вологого повітря. Вологовміст і ентальпія 

вологого повітря. Id- діаграма вологого повітря. [1-6] 

6. Компресія газів і пари. Призначення і типи компресорів. Термодинамічний аналіз 

роботи компресора. Багатоступеневий стиск. Витрата потужності на привід 

компресора. [1-6] 

7. Газові цикли. Цикли поршньових двигунів внутрішнього згоряння. Цикли газових 

установок. [1-6] 

8. Цикли паросилових установок. Цикл Карно для водяної пари і його недоліки. 

Цикл Ренкіна. Потужність і енергетичні втрати паросилових установок. Вплив 

параметрів пари на термічний ККД Ренкіна. Цикл з проміжним перегрівом пари. 

Регенеративний цикл для водяної пари. Цикли бінарних паро газових установок. [1-6] 

9. Цикли холодильних установок і теплових насосів. Загальні характеристики 

холодильного циклу. Цикл повітряної холодильної установки. Цикл парокомпресійної 

холодильної установки. Цикл теплового насосу. [1-6] 

10. Основні поняття та визначення теплопередачі. Способи переносу теплоти. 

Температурне поле і тепловий коефіцієнт. Закони переносу теплоти. [1-6] 

11. Теплопровідність через огородження. Граничні умови. Теплопровідність 

плоскої стінки при граничних умовах першого роду. теплопровідність  циліндричної 

стінки при граничних умовах першого роду. [1-6] 

12. Конвекція та випромінювання. Теплообмін при вільній конвекції. Класифікація 

теплообмінних апаратів. Основні поняття та визначення теплового випромінювання. 

[1-6] 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Баскаков А.П. Теплотехника: учебник для вузов / А.П. Баскаков [и др.]; под ред. А.П. 

Баскакова. – 2-е изд., перераб. – М.: Энергоиздат, 1991. – 224 с. 

2. Лабай В.Й. Тепломасообмін / В.Й. Лабай. – Львів: Тріада Плюс, 2004. – 260 с. – ISBN 

5-7763-8829-5. 

3. Луканин В.Н. Теплотехника: учебник / В.Н. Луканин [и др.]; под ред. В.Н. Луканина. – 

4-е изд., испр. – М.: Высш.шк., 2003. – 671 с. – ISBN 5-06-03958-7. 

4. Кудинов В.А., Карташов Э.М. Техническая термодинамика. –М.; Высш.шк., 2000. –

261 с.ил. 

5. Нащокин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача. -М.; Высшая школа, 1969 

-560с.. 

6. Шоно С.А. Посібник-довідник до лекційних курсів «Теплотехніка та теплоенергетика» 

і «Теоретичні основи теплотехніки» / С.А. Шоно, Ю.В. Менафова. – Краматорськ : ДДМА, 

2001.– 136 с.– ISBN 5-7763-8552-0. 

Розділ 2. Котельні установки 

1. Загальна технологічна схема котельної установки. Загальні 

характеристики котлів. Конструкції котлів та парогенераторів. Загальна 

технологічна схема котельної установки. Схема барабанного котла з природною 

циркуляцією. Характеристики та конструкції котлів з природною циркуляцією 

низького тиску. Характеристики та конструкції енергетичних котлів з природною 

циркуляцією. Прямоплинні котли. Характеристики та конструкції водогрійних котлів. 

Компоновка котлів. Характеристики та конструкції парогенераторів АЕС. [1-4] 
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2. Матеріальний баланс процесу горіння палива. Матеріальний баланс 

середовища, що нагрівається. Прихідна частина балансу горіння палива (витрата 

кисню, повітря, коефіцієнт надлишку повітря). Вихідна частина матеріального балансу 

горіння (склад і кількість продуктів згорання. Ентальпія продуктів згорання). Складові 

матеріального балансу середовища, що нагрівається. [1-4] 

3. Тепловий і ексергетичний баланси котла. Загальне рівняння теплового 

балансу. Корисно витрачена на виробництво пари теплота. Витрата палива і ККД 

котла. Втрати теплоти з відхідними газами. Втрати теплоти з хімічним недопалом 

палива. Втрати теплоти з механічним недопалом палива. Втрати теплоти від 

зовнішнього охолодження. Втрати теплоти з фізичною теплотою шлаків. Втрати 

теплоти з охолодженням конструктивних елементів. Втрати теплоти від неусталеного 

теплового стану котла. Залежність ККД котла від навантаження. Ексергетичний баланс 

котла. [1-4] 

4. Спалювання твердого палива в котлоагрегаті. Класифікація шарових топок. 

Немеханізовані, напівмеханізовані та механічні топки  для спалювання твердого 

палива в щільному шарі. Топки з киплячим шаром. Вибір шарових топок та основи їх 

розрахунку. Особливості спалювання твердого палива в пилеподібному стані. Основні 

схеми пилеприготування. Сушка палива. Розмел палива. Вибір млинового обладнання і 

системи пилеприготування. Особливості горіння вугільного пилу. Пилевугільні 

пальники. Топки для факельного спалювання вугільного пилу з гранульованим 

шлаковидаленням. Топки для факельного спалювання вугільного пилу з рідким 

шлаковидаленням. Циклонні і вихрові топки. [1-4] 

5. Спалювання газоподібного палива в котлоагрегаті. Схеми спалювання 

газоподібного палива і їх вплив на довжину і характеристику факелу, стійкість полумя. 

Класифікація і схеми пальників для газоподібного палива. Спалювання газоподібного 

палива з низькою та високою теплотою згорання. Спалювання палива разом з іншими 

видами палива. Топки для спалювання газоподібного палива. Особливості розрахунку 

газових пальників та топок. [1-4] 

6. Спалювання рідкого палива в котлоагрегаті. Механізм спалювання рідкого 

палива. Способи розпилювання рідкого палива. Форсунки і топки для спалювання 

рідкого палива, їх порівняльна характеристика. Присадки до мазуту і їх призначення. 

[1-4] 

7. Випаровувальні поверхні нагріву котлоагрегату. Конструкції екранів топки. 

Особливості схем екранів прямотечійних котлів. [1-4] 

8. Пароперегрівники. Регулювання температури пари. Призначення і 

класифікація пароперегрівників. Конструкція і компоновка пароперегрівників. 

Конвективні пароперегрівники. Радіаційні і ширмові пароперегірвники. Розміщення 

пароперегрівника в газовому тракті. Призначення і способи регулювання температури 

перегріву пари. [1-4] 

9. Економайзери та повітропідігрівники. Некиплячі і киплячі економайзери. 

Схеми включенні економайзерів. Вплив підігріву повітря на роботу топки і розподіл 

теплосприйняття по опверхнім нагріву котла. Переваги і недоліки рекуперативних і 

регенеративних підігрівників. [1-4] 

10. Каркас і обмурівка котлоагрегату. Каркас. Призначення обмурівки і вимоги 

до неї . Конструкція обмурівки. Основи теплового розрахунку обмурівки. [1-4] 

11. Теплообмін в елементах котла. Загальні положення. Теплообмін в топці і 

його особливості. Теоретична температура горіння палива. Променесприймаюча 

поверхня нагріву топки. Характеристика екранів. Вибір температури газів в кінці топки 

при спалювання газів, рідкого палива і вугілля. Теплообмін в конвективних поверхнях 
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нагріву. Розрахунок теплообміну в конвективних поверхнях нагріву. Коефіцієнт 

теплопередачі в конвективних поверхнях нагріву, вплив забруднень на його значення. 

Інтенсифікація радіаційного і конвективного теплообміну. [1-4] 

12. Водний режим і якість пари котлів. Утворення накипу і вимоги до 

живильної води. Системи підготовки живильної води. Водний режим і продувка котла. 

Сепарація і промивка пари. [1-4] 

13. Аеродинаміка котла. Схеми газоповітряного тракту і область їх 

використання. Аеродинамічні опори при русі газів і повітря в котлі. Аеродинаміка 

димової труби. Самотяга. Вибір вентилятора і димосмоку. [1-4] 

14. Абразивнйи знос, корозія, забруднення і очистка поверхонь нагріву. 

Абразивний знос труб котла. Корозія металу елеменітв котла. Високотемпературна та 

низько температурна корозія зовнішніх поверхонь нагріву котла, способи захисту. 

Корозія внутрішніх поверхонь нагріву котла. Зовнішнє забруднення поверхонь нагріву 

котла. Способи очистки і їх ефективність. [1-4] 

15. Захист навколишнього середовища від шкідливих викидів при роботі 

котла. Вміст шкідливих домішок в продуктах згорання. Типи золовловлювачів. 

Порівняльні характеристики золовловлювачів. Очистка продуктів згорання від оксидів 

сірки. Очистка продуктів згорання від оксидів азоту. [1-4] 

16. Експлуатація котлів. Вимоги до експлуатації котлів. Порядок підготовки і 

пуску в роботу котла. Обслуговування котла під час роботи. Зупинка котла. Ремонт 

котла. Розподіл навантаження між паралельно працюючими котлами. Показники, що 

характеризують роботу котлів. Перспектива розвитку котельних установок. [1-4] 

 

Перелік рекомендованої літератури 
1. Сидельковский Л.Н. Парогенераторы промышленных предприятий / Л.Н. Сидельковский, 

В.Н. Юренев. – М. : Энергоатомиздат, 1987. – 336 с.  

2. Тепловой  расчет  промышленных  парогенераторов / под  ред. В.Н. Частухина. – К.: Вища 

школа, 1980. – 182 с.  

3. Чепурний М.М. Теплові розрахунки парогенераторів: [навчальний посібник] / М.М. 

Чепурний, Д.В. Степанов, Є.С. Корженко. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 155 с.   

4. Соколов Б.А. Котельные установки и их эксплуатация / Б.А. Соколов. – 2-е изд. испр. – М.: 

Академия, 2007. – 432 с. 

 

Розділ 3. Насоси і тягодуттєві машини 
1. Види гідравлічних і аеродинамічних машин. Що називається гідравлічною 

машиною? Які гідравлічні машини називаються нагнітачами? Яку машину називають 

вентилятором? Що називається компресором? Як працюють об’ємні нагнітачі? 

Принцип дії динамічних нагнітачів. Що називається насосом?  З чого складається 

насосний агрегат? Які елементи включає насосна установка? За якими ознаками 

класифікуються гідравлічні і аеродинамічні машини? Які насоси називають 

відцентровими? Принцип дії відцентрового насоса. Як визначається відцентрова сила, 

що діє на частинку рідини, яка знаходиться в міжлопатевому каналі відцентрового 

насоса? Як класифікуються відцентрові насоси? Які основні елементи осьового насоса? 

Принцип дії осьового насоса? Які особливості діагональних насосів? Як маркуються 

відцентрові насоси? Як маркуються осьові і напівосьові насоси? Чим визначається 

область застосування обраного виду насоса? [1-3] 

2. Насосна установка. Конструкції лопатевих насосів. Які елементи включає 

насосна установка? Які основні параметри насосів? Що називається подачею насоса? 

Як визначається геодезичний напір? Що називається напором насоса? Які існують 

залежності для визначення напору насоса? Що називають кавітаційним запасом? Як 



6 

визначається кавітаційний запас? Що називається потужністю насоса? Як визначається 

потужність насоса? Що називається к.к.д насоса? Які втрати визначають к.к.д насоса? З 

яких основних елементів складається горизонтальний відцентровий насос на стояку 

підшипникової опори? В чому полягають переваги конструкції насосів двостороннього 

входу? З яких основних елементів складається вертикальний відцентровий насос? В 

чому переваги і недоліки багатоступінчастих відцентрових насосів? Призначення і 

конструктивне виконання мають підводи відцентрових насосів. Які типи робочих коліc 

використовують в насосах? Призначення і конструктивне виконання мають відводи 

відцентрових насосів. Які ущільнення робочих коліс використовують в відцентрових 

насосах? З чого складається і як працює сальникове ущільнення вала насоса? Яка 

конструкція торцевого ущільнення вала насоса? Причини виникнення осьового 

зусилля на ротор відцентрового насоса. Які використовують способи боротьби з 

осьовим зусиллям в відцентрових насосах? Переваги і недоліки лопатевих насосів. [1-

3] 

3. Основи теорії лопатевих насосів. Характеристики відцентрових насосів. 

Схема руху рідини в робочому колесі відцентрового насоса. Як будуються 

паралелограми швидкостей на лопаті робочого колеса відцентрового насоса? Яка 

теорема покладена в основу виводу основного рівняння лопатевих насосів? Як 

виглядає основне рівняння лопатевих насосів? В чому полягає спрощена теорія 

осьових насосів? Як зв’язаний теоретичний напір насоса з циркуляцією швидкості? Як 

визначається необхідний кут розвороту лопатей робочого колеса осьового насоса? Від 

чого залежить вигляд напірної характеристичної лінії відцентрового насоса? 

Послідовність проведення параметричних досліджень насоса. З яких характеристичних 

ліній складається робоча характеристика насоса? Які параметри насоса належать до 

оптимальних? Що таке робоча зона насоса? Аналітичні характеристики насоса. [1-3] 

4. Висота усмоктування насосів. Поняття критичного вакууму. Що називається 

кавітацією? Причини виникнення кавітації. Які фактори обумовлюють кавітацію? Як 

з’ясовується об’ємна міцність рідини? Що таке ядра кавітації? Як відбувається процес 

руйнування кавітаційних бульбашок? Від чого залежить процес кавітаційної ерозії? 

Класифікація явищ кавітації. Що називається кавітаційним запасом? Як отримують 

часткову кавітаційну характеристику насоса? Як отримують кавітаційну 

характеристичну лінію насоса? Як визначають відмітку осі насоса? Способи 

попередження і послаблення кавітації. [1-3] 

5. Подібність лопатевих насосів. Геометрична, кінематична і динамічна 

подібність насосів. Як виглядають формули подібності і пропорційності? Що 

називають коефіцієнтом швидкохідності? Як визначається коефіцієнт швидкохідності? 

Як за заданими параметрами визначається необхідна частота обертання робочого 

колеса насоса? Як за заданими параметрами визначається необхідний діаметр 

обточування робочого колеса? Перерахунок характеристичних ліній насоса при зміні 

частоти обертання робочого колеса. Як виконується перерахунок характеристичних 

ліній насоса при обточування робочого колеса? Які характеристики насосів відносять 

до універсальних? Як визначають параметри насосів за допомогою універсальних 

характеристик? Вигляд узагальненої універсальної характеристики осьового насоса. [1-

3] 

6. Сумісна робота насосів та водоводів. Напірна характеристична лінія 

установки (трубопроводу)? Визначення коефіцієнта напірної характеристичної лінії 

установки. Визначення параметрів  сумісної роботи насоса і трубопроводу. Як 

аналітично визначаються координати робочої точки при сумісній роботі насоса і 

трубопроводу? Процес нестійкої роботи відцентрового насоса. Як визначаються 
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параметри паралельної роботи двох однакових насосів на трубопровід графічно і 

аналітично? Особливість паралельної роботи двох різних насосів на трубопровід. Як 

визначаються параметри роботи трьох однакових насосів на два трубопроводи? [1-3] 

7. Аналіз режимів роботи насосів і водоводів. Схема з’єднання послідовно 

працюючих насосів. У яких випадках виникає необхідність послідовного підключення 

насосів? Як визначити графічно і аналітично параметри двох однакових послідовно 

працюючих насосів? Визначення параметрів двох різних послідовно працюючих 

насосів. Визначення параметрів послідовної роботи двох однакових насосів, які 

розташовані на різних насосних станціях. Як визначаються параметри насоса при його 

роботі на розгалужений трубопровід? Як впливає зміна рівня води в джерелі 

водозабору на режим роботи насоса? [1-3] 

8. Об’ємні насоси. Що називається об’ємним насосом? Основні відмінності 

об’ємних насосів від лопатевих. Як визначаються основні показники об’ємних насосів? 

Які існують типи поршневих насосів? Чим відрізняються поршневі насоси від 

плунжерних? Висота всмоктування поршневого насоса. Як визначається об’єм повітря 

в напірних ковпаках, які використовуються для вирівнювання подачі поршневого 

насоса? Конструкція мембранних насосів. Що називають ротаційним насосом?  

Особливості ротаційних насосів. Як визначається подача шлангових насосів? Принцип 

дії рідиннокільцевих насосів. Принцип дії шестеренних насосів. Переваги і недоліки 

шестеренних насосів. Особливості гвинтових насосів сприяють їх розповсюдженню. 

Конструкція шиберних насосів. Конструкція і принцип дії радіально-поршневих 

насосів. Подача радіально-поршневого насоса. Конструкція і принцип дії аксіально-

поршневого насоса. Як визначається подача аксіально-поршневого насоса? [1-3] 

9. Насоси тертя і гідравлічні двигуни. Призначення і принцип дії 

боковоканального насоса. Переваги мають боковоканальні насоси перед 

відцентровими. Визначення напору боковоканального насоса. За рахунок чого 

боковоканальний насос утворює значно більший напір, ніж відцентровий? Принцип дії 

насосів з електромагнітним приводом. Принцип дії і особливості струминних насосів. 

Як визначаються параметри струминних насосів? Де застосовуються водоструминні 

насоси? Від чого залежить ефективність роботи водоструминного насоса? Де 

застосовують шнекові насоси? Яке призначення стрічкових водопідйомників? Яке 

явище використовується при роботі гідроударного підйомника? Що називається 

гідравлічним двигуном? Як класифікують гідравлічні двигуни? Як визначають 

параметри гідравлічних двигунів? Що називається гідроциліндром? Як визначають 

параметри гідроциліндрів? Як визначають параметри поворотних гідродвигунів? Що 

називається гідромотором? Чим відрізняються шестеренні гідромотори від 

шестеренних насосів? [1-3] 

10. Конструкції параметри і характеристики аеродинамічних машин. Умови 

використання різних типи аеродинамічних машин. Що називається вентилятором? 

Робочий процес вентилятора. Умови використання різних типів вентиляторів. 

Конструкція повітродувної машини. Що називається компресором? конструктивні 

особливості компресорів динамічної дії. Типи компресорів об’ємної дії. Як визначають 

параметри вентиляторів? Як визначають параметри повітродувних машин і 

компресорів? Характеристики повітродувних машин. Як визначають безрозмірні 

параметри вентиляторів? Як виглядає безрозмірна характеристика радіального 

вентилятора? Як добирають тип і марку вентилятора? Що називається 

характеристикою компресора? Призначення димососа. Чим відрізняється конструкція 

димососа від конструкції вентилятора? [1-3] 
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11. Експлуатація гідравлічних та аеродинамічних машин. Які перевірки стану 

обладнання виконують при профілактичних оглядах? Роботи, що передбачають при 

поточних і капітальних ремонтах. Періодичність проведення оглядів, поточних і 

капітальних ремонтів. Мета регулювання подачі насосної станції. Способи 

регулювання подачі насосної станції. Як визначити нову частоту обертання або 

обточений діаметр робочого колеса при заданих подачі і напорі насоса? Як визначити 

необхідне відносне відкриття засувки для забезпечення заданих параметрів роботи 

насоса? Чому регулювання параметрів насоса засувкою є неекономічним? Як 

визначити діаметр байпаса при регулюванні подачі насоса? [1-3] 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Срібнюк С.М. Гідравлічні та аеродинамічні машини. Основи теорії і застосування: 

Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 328 с.  

2. Мандрус В.І. Гідравлічні та аеродинамічні машини. – Львів: Магнолія плюс, 2005. – 340 с. 

3. Шерстюк А. Н. Насосы, вентиляторы, компрессоры. – М.: Машиностроение, 1975. – 344 с. 

Розділ 4. Теплові електричні станції 

1.Типи і класифікація теплових електричних станцій. Які типи класифікацій 

електростанцій вам відомі. Перерахуйте їх і поясніть, що є основою кожної 

класифікації. Яка різниця між КЕС та ТЕС, ТЕЦ?  Що таке „когенерація”? Які 

електростанції можна називати когенераційними? Запишіть та поясніть структуру ККД 

когенераційної станції. Поясніть зміст понять „базова станція”, „пікова станція”, 

„напівпікова станція”? Задля чого існують такі станції і які станції використовуються у 

таких ролях? Якими властивостями повинні володіти ці станції? [1-3] 

2. Теплова економічність та енергетичні показники теплових електричних 

станцій. Поясніть зміст поняття „графік електричного навантаження системи”. Які 

види графіків ви знаєте? Які особливості залежності електричного навантаження від 

часу? Поясніть, чому вигляд добових та річних графіків залежить від дисципліни 

працівників? Що таке встановлена потужність станції, системи? Які дані потрібні для 

розрахунку цих величин? Поясніть зміст поняття  коефіцієнт та час використання 

встановленої потужності станції. Що характеризують ці поняття? Намалюйте T –S 

діаграму циклу Ренкіна і поясніть процеси, що відбуваються у циклі. Яка різниця між 

реальним та ідеальним циклами?  Означте термічний ККД циклу і поясніть різницю 

між внутрішнім ККД та термічним. [1-3] 

3. Способи підвищення теплової економічності теплових електричних 

станцій. У чому суть можливості підвищення ККД ПТУ використанням 

регенеративних відборів пари? Адже ж ми вилучаємо частину високо потенційної пари 

з циклу, не даємо виконати їй максимальну роботу? Нарисуйте і поясніть схему 

термодинамічного циклу з регенеративними відборами. Яка кількість відборів 

використовується на практиці і чому вона обмежена? [1-3] 

4. Баланси пари та води у контурах теплових електричних станцій. Напишіть 

рівняння теплового балансу для турбіни з відборами пари. Поясніть зміст коефіцієнта 

недовиробітку потужності.  Те саме для теплофікаційної турбіни. На скільки витрата 

пари у  теплофікаційній турбіні з відборами більша від еквівалентної турбіни? [1-3] 

5. Складання та методика розрахунку теплових схем теплових електричних 

станцій. Запишіть умову оптимальності розподілу регенеративних відборів за ходом 

пари у турбіні. Що таке рівномірний розподіл? Запишіть вираз для приросту ентальпії 

води після проходження одного регенеративного підігрівника для цього розподілу. [1-

3] 



9 

6. Технологічна структура та елементи теплових схем теплових 

електричних станцій. Що таке принципова теплова схема (ПТС)? Які елементи ПТУ 

зображають на ній? Нарисуйте і поясніть ПТС ПТУ з трьома відборами і проміжним 

пароперегрівом. Для чого потрібні деаератори? Які типи деаераторів вам відомі? За 

якими ознаками класифікують деаератори? Опишіть будову та роботу деаератора 

підвищеного тиску струминного типу? Чому деаератор називають струминним? Які ви 

знаєте схеми включення деаераторів і чим вони відрізняються за умовами роботи, 

зокрема за тиском?  Чим визначається вибір місця підключення деаератора за ходом 

відборів пари? Яку роль крім деаерації води виконує деаератор? [1-3] 

7. Компоновка головних корпусів та генеральних планів теплових 

електричних станцій. Поясніть зміст понять „головна будівля” та  „структура 

головної будівлі” ТЕС. Який зміст поняття „компонування головної будівлі”?  Які 

бувають типи головної будівлі? Чим зумовлений вибір цього, чи іншого типу головної 

будівлі? Що входить у склад головної будівлі на ТЕС? Від чого залежить 

компонування головної будівлі на ТЕС? Поясніть це на прикладі компонування 

котельного відділення. Перелічіть основні компоненти котельного відділення та 

вкажіть їх функції та розміщення. Опишіть розташування основних агрегатів у 

турбінному відділенні ТЕС. У яких випадках і чому вибирають поперечне або 

повздовжнє розміщення турбін? Коротко охарактеризуйте вертикальну і горизонтальну 

структуру турбінного цеху. [1-3] 
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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 

3 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 

15 
При відповіді на питання чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді з 

використанням відповідної термінології та символіки в необхідній логічній послідовності.  

12 При відповіді на питання чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді в необхідній 

логічній послідовності, однак допущені деякі неточності у термінології або символіці. 

10 При відповіді на питання чітко та ясно надані грамотні відповіді з використанням 

відповідної термінології та символіки в необхідній логічній послідовності. При цьому 

помилка у відповіді складає 10 - 20 %. 

8 При відповіді на питання чітко та ясно надані грамотні відповіді в необхідній логічній 

послідовності, однак допущені деякі неточності у термінології або символіці. При цьому 



10 

помилка у відповіді складає 10 - 20 %. 

6 При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно питання або помилка у 

відповіді складає 20-30%.  

< 4 Одиночні вибіркові знання стосовно питання або помилка у відповіді складає 30-40%. 

< 2 Одиночні вибіркові знання стосовно теми питання або помилка у відповіді складає >40%. 

Форма 3: 
Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

20 

При відповіді на питання чітко сформульований об’єкт дослідження (елемент конструкції 

об’єкта дослідження). Чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді з використанням 

відповідної термінології та символіки в необхідній логічній послідовності. Відповідь добре 

проілюстрована схемами, супроводжується переліком необхідних формул із чіткими 

поясненнями їх застосування і складових величин. Наведені висновки та, за необхідністю, 

рекомендації щодо подальших напрямів вдосконалення об’єкта. 

18 

При відповіді на питання чітко сформульований об’єкт дослідження (елемент конструкції 

об’єкта дослідження). Чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді в необхідній 

логічній послідовності, однак допущені деякі неточності у термінології або символіці. 

Відповідь добре проілюстрована схемами, супроводжується переліком необхідних формул 

із чіткими поясненнями їх застосування і складових величин. Наведені висновки та, за 

необхідністю, рекомендації щодо подальших напрямів вдосконалення об’єкта. 

15 

При відповіді на питання чітко сформульований об’єкт дослідження (елемент конструкції 

об’єкта дослідження). Чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді з використанням 

відповідної термінології та символіки в необхідній логічній послідовності. Відповідь 

проілюстрована схемами, супроводжується переліком необхідних формул із чіткими 

поясненнями їх застосування і складових величин. Наведені висновки та, за необхідністю, 

рекомендації щодо подальших напрямів вдосконалення об’єкта. При цьому не наведені 

розмірності чи наведено хибні розмірності величин у формулах, або наведені не всі 

розшифрування фізичних величин. 

10 

При відповіді на питання чітко сформульований об’єкт дослідження (елемент конструкції 

об’єкта дослідження). Чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді в необхідній 

логічній послідовності, однак допущені деякі неточності у термінології або символіці. 

Відповідь проілюстрована схемами, супроводжується переліком необхідних формул із 

чіткими поясненнями їх застосування і складових величин. Наведені висновки та, за 

необхідністю, рекомендації щодо подальших напрямів вдосконалення об’єкта. При цьому не 

наведені розмірності чи наведено хибні розмірності величин у формулах, або наведені не всі 

розшифрування фізичних величин. 

8 

При відповіді на питання чітко сформульований об’єкт дослідження (елемент конструкції 

об’єкта дослідження). Чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді з використанням 

відповідної термінології та символіки в необхідній логічній послідовності. Відповідь 

недостатньо проілюстрована схемами, супроводжується переліком необхідних формул із 

чіткими поясненнями їх застосування і складових величин. Наведені висновки та, за 

необхідністю, рекомендації щодо подальших напрямів вдосконалення об’єкта. При цьому 

помилка у відповіді складає до 10 %. 

6 

При відповіді на питання чітко сформульований об’єкт дослідження (елемент конструкції 

об’єкта дослідження). Чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді в необхідній 

логічній послідовності, однак допущені деякі неточності у термінології або символіці. 

Відповідь недостатньо проілюстрована схемами, супроводжується переліком необхідних 

формул із чіткими поясненнями їх застосування і складових величин. Наведені висновки та, 

за необхідністю, рекомендації щодо подальших напрямів вдосконалення об’єкта. При цьому 

помилка у відповіді складає до 10 %. 

5 

При відповіді на питання чітко сформульований об’єкт дослідження (елемент конструкції 

об’єкта дослідження). Чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді з використанням 

відповідної термінології та символіки в необхідній логічній послідовності. Відповідь не 

проілюстрована схемами або супроводжується недостатнім переліком необхідних формул. 

Наведені висновки та, за необхідністю, рекомендації щодо подальших напрямів 

вдосконалення об’єкта. При цьому помилка у відповіді складає до 20 %. 
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Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

4 

При відповіді на питання чітко сформульований об’єкт дослідження (елемент конструкції 

об’єкта дослідження). Чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді в необхідній 

логічній послідовності, однак допущені деякі неточності у термінології або символіці. 

Відповідь не проілюстрована схемами або супроводжується недостатнім переліком 

необхідних формул. Наведені висновки та, за необхідністю, рекомендації щодо подальших 

напрямів вдосконалення об’єкта. При цьому помилка у відповіді складає до 20 %. 

3 

При відповіді на питання не чітко сформульований об’єкт дослідження (елемент конструкції 

об’єкта дослідження) та виявлено базовий рівень знань стосовно питання без достатньої 

кількості ілюстрацій та формул або помилка у відповіді складає 20-30%. 

2 

При відповіді на питання не сформульований об’єкт дослідження (елемент конструкції 

об’єкта дослідження) та наведені одиночні вибіркові знання стосовно питання без 

достатньої кількості ілюстрацій та формул і нечіткими висновками і рекомендаціями або 

помилка у відповіді складає 30-40%. 

1 

При відповіді на питання не сформульований об’єкт дослідження (елемент конструкції 

об’єкта дослідження) та наведені одиночні вибіркові знання стосовно теми питання без 

достатньої кількості ілюстрацій та формул і нечіткими висновками і рекомендаціями або 

помилка у відповіді складає >40%. 

 

Загальна оцінка фахового вступного випробування формується в залежності від набраних 

за відповіді на питання балів наступним чином:  

 

Сума балів  Оцінка за національною шкалою  

90 … 100 відмінно  

74 … 89 добре  

60 … 73 задовільно  

0 … 59 незадовільно  

 

 

 


