
 



 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Вступний іспит проводиться на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та 

навичок випускників, передбачених ГСВО МОНУ «Освітньо-кваліфікаційна 

характеристика бакалавра з напрямку «Теплоенергетика», з використанням 

загальнодержавних методів комплексної діагностики (складання комплексного 

кваліфікаційного державного екзамену). 

 Інформаційною базою, на підставі якої формуються засоби об’єктивного 

контролю ступеня досягнення кінцевої мети освітньо-професійної підготовки, є змістовні 

модулі, з яких складаються анотації дисциплін. 

 Метою вступного іспиту є  перевірка та оцінка теоретичної та практичної 

підготовки бакалавра, встановлення рівня його знань з основних фахових дисциплін, їх 

відповідності вимогам стандарту якості освіти, положенням про ступеневу освіту, 

навчальним планам і програмам підготовки фахівців. Для забезпечення ефективності 

реалізації освітньої та професійної підготовки, що визначені в освітньо-кваліфікаційній 

характеристиці, при підборі студентів ставляться вимоги щодо їх здібностей і 

підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок, визначених програмою вищої 

освіти підготовки бакалаврів з напрямку «Теплоенергетика» і  підтверджених 

результатами державної атестації з використанням загальнодержавних методів 

комплексної діагностики (комплексного державного екзамену). Освіту за спеціальністю 

«Теплоенергетика» продовжують студенти, які отримали освітній ступінь «бакалавр» за 

спеціальністю «Теплоенергетика». 

 Вступний іспит проводиться екзаменаційною комісією, яка затверджується 

наказом ректора Полтавського національного технічного університету імені Юрія 

Кондратюка. Склад комісії визначається з урахуванням специфіки спеціальності. В роботі 

комісії приймають участь спеціалісти і провідні викладачі з дисциплін, що включені до 

складу іспиту. Іспит проводиться шляхом виконання та подальшої оцінки комплексного – 

кваліфікаційного завдання. 

 

  

2. ТЕМАТИКА ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

Вступний екзамен складається з тестової перевірки знань абітурієнтів. Тестова 

перевірка знань, що формують знання та уміння молодшого спеціаліста складаються з 

наступних дисциплін: 

 

Вища математика 

Алгебра: основні алгебраїчні структури, векторні простори та лінійні відображення. 

Геометрія: аналітична геометрія, багатовимірна евклідова геометрія, диференційна 

геометрія кривих та поверхонь, елементи типологій. 

Аналіз: диференційне та інтегральне числення, елементи теорії функцій та 

функціонального аналізу, теорія функції комплексної змінної комбінаторики. 

Ймовірність та статистика, елементарна теорія ймовірності, математичні основи. 

Моделювання імовірнісних процесів. Перевірка гіпотез, статистичні методи обробки 

результатів експерименту. 

 

Фізика 

Фізичні основи механіки: рівняння руху, закони руху, закони зберігання, основи 

релятивістської механіки, принцип відносності у механіці, кінетика та динаміка твердого 

тіла, рідини та газів. 



Електрика та магнетизм: електростатика та магнітостатика у вакуумі та речовині, 

рівняння Максвелла в інтегральній та диференціальній формі, матеріальні рівняння, 

квазістаціонарні токи, принцип відносності в електродинаміці. 

Фізика коливань та хвиль: фізичний зміст спектрального розкладення. Кінематика 

хвильових процесів. Інтерференція та дифракція хвиль. 

Квантова фізика: принцип невизначеності. Квантові стани. Квантові рівняння руху. 

Енергетичний спектр атомів та молекул. 

Статистична фізика та термодинаміка: три початки термодинаміки. Термодинамічні 

функції стану, фазові рівноваги та перетворення. Квантові явища.  

Хімія 

Хімічні системи, розчини, дисперсні системи, електрохімічні системи, каталізатори, 

каталітичні системи, полімери, хімічна термодинаміка і кінетика, енергетика хімічних 

процесів, хімічна фазова рівновага, швидкість реакції і методи її регулювання. Коливні 

реакції, реакційна здатність речовин, хімія і періодична система елементів, кислотно-

лужні і окислювально-поновлювальні властивості речовин; хімічні зв'язки, хімічна 

ідентифікація, якісний і кількісний аналіз; аналітичний аналіз; хімічний, фізико-хімічний і 

фізичний аналіз.  

Вступ до спеціальності 

Екологічне визначення навколишнього середовища, його складові частини. Місце 

людини в навколишньому середовищі. 

Внутрішнє середовище в будівлях і спорудах, матеріальний і енергетичний баланси 

постачання. 

Зовнішнє середовище, якісні і кількісні характеристики, придатність для існування. 

Діяльність суспільства з метою прогресу і виживання людства. 

Термодинаміка і теплопередача 

Теоретичні основи технічної термодинаміки. Перший та другий закони 

термодинаміки. Термодинамічні процеси. Робочі тіла. 

Термодинамічні основи теплових двигунів. Теплопровідність стаціонарна. 

Конвекція, випромінювання. Теплообмінні апарати та методика їх розрахунку.  

 

Міські інженерні мережі 

Споживачі води, теплової енергії та горючих газів. Схеми і устаткування сучасних 

інженерних мереж. Конструкції та способи прокладання інженерних мереж 

водопостачання, каналізації, електропостачання, тепло- та газопостачання у населених 

пунктах. Рекомендації щодо їх проектування та технічної експлуатації.  

Гідравлічні і аеродинамічні машини 

Теоретичні основи. Види гідравлічних і аеродинамічних машин для систем ТГП та 

В,  водопостачання та водовідведення.  Характеристики  машин.  Підбір машин та аналіз 

їх функціонування в системах.  Сумісна робота машин.  Регулювання машин.  

Експлуатація   гідравлічних  і  аеродинамічних  машин.  

Тепломасообмін 

Теоретичні основи процесу передачі теплоти. Нестаціонарна теплопровідність, 

теплообмін при випаровуванні та конденсації. Конвективний теплообмін та складний 

радіаційний теплообмін. Масообмін. Теплообмінні апарати різних типів для систем ТГП 

та В, методика їх розрахунку.  

 

Будівельна теплофізика 

Теоретичні основи. Теплопровідність будівельних конструкцій. Паропроникність 

огороджувальних конструкцій. Тепловий режим будівлі. Теплостійкість огороджувальних 

конструкцій. Теплообмін будівлі з навколишнім середовищем. Мікроклімат приміщення.  



 


