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OCIIOBHI ЗАДАLII ВСТУПНОГО IСПИТУ

Вступний iспиТ ставитL задачУ оцit,iи,гИ комплекс теоретичних знаI,Iь,

отриманИх абiтурi€I{.гоМ у rrерiоД навчаIItIrI }Ia кваJIiфiкашiйrrому piB'i магiстра,

piBeHb .гворчого мислеп[Iя, умirtrtя силIтезуllати зIiаьIн,I окремих дисциплirt дltя

самостiЙFIого рiпrсItня практичI{их задач в областi хо.itодилъноТ, вакуумноi та

компресорноТ технiки, систем коtlдицitоваtлrtяt,

Перелirt питаIlL: який tlpoшoIIyeTbcrl- сисl,еN,Iа,l,изоваI{о по рliзrlошtаrri,гt,tим

взасмозВ'rIзаниМ сторонаМ .ltiяtльнос.гi cPaxiBшrl та охоплrос iJ теоретичtti осноtзи,

а тако}к IIи.гаItнrI застооуваrI[lя ОТРИI\,{аIiИх тсоре'ичI{их зI{аFIЬ длri рiшеltняt

практичних задач. Питапttя, ,tki мiс,гяlться в екзамеIlацiйних бiлетах, пок.ltикашi

l]ияl]ити знаIIltrI з ycix вилiв дiяtльнос,гi майбутrrього спецiалiс,га у рамках

навчаJIьних диоцИшлiн, яtкi tзивчаJIися магiстроп,t. Itожrtий екзаме}Iаltiйrlий бiэlе,г

мiстить питаIII"IrI за програмоIо I]с,гУпIIоI,о iспи,гу, яка приво/lи,гься нижче,

ПоРЯДоКПРоВЕ,ДЕI_IFIЯl]оДлТItоRоГоВС.IУi_IFlоГоlСПИТУ

IIрийом лода.гк.,l]ого l]с.гупIIого iсrlи'у lIo сttецiальrtостi здiйсI,ttос,гьсяt

приймалыtоtофахо]]оIоекЗаь'rеrtацiйгtоtсlкомiсiеtо"
вступrriй iспит проводиться llля абiтурiснтiв вiдповiдно до затвердженого

приймалЬноIо itoN{icicro графiку. Iiерсл iсгtи,гом проводrI'ься ко}Iсуль,гацiТ, яrкi

призвалri дошомогl.и у пiдготовцi ло iспи,гlr, наIIаIотL tзi.цrtовi/цi lla oKpeMi пи,ганrut

програмИ IзcTyIIIIo.o iсtrи,гу' 
формi. Результати вступFIого

13ступrrий iсttи,г проводи,гьс,l l] усII1и

випробуваIIIIя оголошуIотъсrI приiiма-lrьrtоtо KoMicictcl у,гой }ке дешь,

пЕ,рЕ,лIк питАнь додАтковоi прогрАми

1 . ТЕХНIЧНА ТЕРМОДИНАМIКА

1. ТермоДлtнамiка та iT метод. ГIараIчrетри стану" Поняття про термоди}{амlчн1

процеси.
2.Iдеальниliгаз.ЗакониiДеальногоГаЗУ.СУшлiшiiДеальнихГаЗlВ"
3. Перший закоFI терIuодI,{нашtiки. Теплота, Щослiл Щжоуля, Еквiвалентt+iсть

теплотИ i роботи. Закол,t збереlкення та перетворення енергiТ,

4. Внутрiшня енеРгiя та зовtлirrrнял робо1а, Ен,гальпiя, Рiвtlяi-tлlя llершого закон)l

термодиНамiки' 
---,-^-,:"" ТIтrrlrт,r Г[пrrя ItкД,Щжерела

5.,ЩрУгийЗакоНТерN{оДИлтамiки.I_}rк;tи.Г[оttя'гтяl.ерN,tlLIFiоГо
теплоти. Оборотнi та гrеоборотrri процеси. Форь,rулlоваI-Iня Другого закону
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термодинаN,I1ки.

6. Цикл ItapHo. Teopetnla Itaprro. 'Гермодинамiчна шIкала температур,

7, Ентропiя. Змiна ентропiТ В необоротних процесах, об'еднане рiвняння

першого i лругого закоtлiв термодI{rtап,tiки. Ентропiя i термолинамiчна

йrurовiрнiсть' .,,: лi,,,,оr:uо .т ocrloBHi математи.iнi методи
В. Щиференцiальцi рiвняннятеРI\4ОДИнаN,llки,
термодинамiки. Рiвняння },4u*.uЬпла. Частковi похiднi внутрiшньоТ енергiТ та

ентальпii. Теплосмнiсть.
9, Рiвновага термодllнамiчних сисТеI\,{ i фазовi гtереходи, Гошrогеннt t

ге"герогеннi тершrодинамiчнi cl,tcTeN,I и,

l0.Термодинамiчна рiвновага. УNtови фазового рiвноваги, Фазовi переход!r,

Рiвняння Itлапейрона - Клаузiуса"

1 l. Термодинамiчнi властивостi речовин. Термiчнi та калоричнi властивостi

рiлин. trtритична .гоLIка. Рiвняння Ваir-ДеР_I]аальса. Термiчнi та калоричнi

властивостi реальних газiв i во-гiогого повiтря, Рiвняння стану реальних газiв,

12. Термодинашtiчlti властиtзостi речов}lн на лiнiТ фазових гtереходiв i в

критичнiй r,очui. Терь,tодиrrап,tiчнi властивостi реIIовини в пцетастабiльних

станах.
1З. OcHoBHi термодинамiчнi процеси. Iзохорнийr шроцес, lзобарний lIроцес,

Iзотерп,riчний проuес, Полiтроrrгri процеси,

14. fiроСелюваннЯ, ефекТ !iкоу.lтЯ - Томгlсона, Ддiабатичне розширенн,t

реального газу в вакуу]\,1 (проrrес Щх<оуля), Прошес зпtiшчвання, 11роttеси

стиснення в коl\,{пресорi.

15. Проrlеси BllToKy газiв i рiлин. Параш,rетрl{ галь]!lувililня. CottJto, дифузор,

Повний i статичниtl тисtt. Рiвняння Бернуллi, Число Маха, Показник адiабати,

16. Термодинамiчнi ц1.1кли. Терrl,riчний itкД Ексергiя, I_[икли Карно, отто,

Щизеля, Брайтона

17.ХолоДильнiЦИкJtи.ЗворотнiтеплоtзilIикЛиiпрочеси.ХолоДилыlt
установки. tr_\икЛ rrовi.гряНоТ холоДильноТ YстановItи. Цик"lI парокомпресiйноТ

холодилЬноТ установки. Цикл пароежекторноТ холодильноТ устаrIовки,

l8" Поняття про цикл абсорбrriйноТ холодильноТ установки, Цикл

ТеРIчlОеЛектричноi холодильноТ установItи. Приrrцип роботи те1]лового насоса,

19. I]иклИ паросиJIоl]иХ ycl,aпol]oк. I_{ик.lr PeIlKiгta: схема ,га графiчrrе

вiдображення lз r(iаграмах с,гану. N{е,годи гtiдвищенt,ut термiчного коефiuiснr,у

корисrtоТ дiТ. ГIодвiйrrий псреrрiв lIари,

20. РегеIlерацiяr тепJIо..и, ,IK :}агаJILltий ме,год rriдвипцеIIIIя KoeфirricrtTiB термо-

трансформацiт Ilиклitз. Рсгеrtера,гивttий циI(JI kaprlo. Регенерацiя теплоти tз tlиttлi

PeHtciHa.

21. Теплофiкачiйнi, парогазовi та бiнарнi цикли теплосилових установок
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с. м. Константинов. - к, : Полiтехнiка, 2001, - З68 с,

2. Буляндра о. Ф. Технiчна термодинамit<а: Пiдручн, для студентiв енерг, спец,

Вищ.наВч.заклаДiв.-К.:Технiка,2001.- З2Oс.ISВN966-575.10З-4

3. ЧепуРний М. М. осноВи технiчноiтермодинамiки [Текст]: пiдруч,для вузiв /

м. м. Чепурни й, с.Й. Ткаченко. - Вiнниця: Подiлля-2000, 2004, - з51 с, _

ISBN 966-821з-10-б
4. Itириllлин IJ.д., Сы.{еВ Iз.в., IПейrrд.пиrr л.Е. 'Гехгtическа,I ,гермодиrlамика, 4-е

изд. - IVI.: Эrrергоатомизда,г, - 1983, , 414 с,

2. тЕплоN4АсооБмII-I

t. ТепrrоПровiлнiс'гl,. РiвtrЯнirя збеРе}кен}LI енергiТ, закоII Фур'е, крайовi умови

задаЧ тепJIоI-Iровiдrrостi. N{ехаtлiзпц ,геrIлопровiдrIостi речоl}ин в твердоN,lу

(кристалiчномУ i аморфному), рiдкому та газоподiбному стаIIах,

Теплопровiдrлiсть через rIлоску cTiHKy, Чис;rо Бiо,

2. Itоефirriент теttлопереда.ri. 
,гегlitопрtlвiдлriс,гь через цилiндри",11 

_:_l]i::lJ
кри,ги.rний шiаме,гр iзо:,rяrtiТ. Нес,гаrliоlIарIIе 1емlIера,гурIIе llоле в IIJIосt(lи

пластинi, регуляrрний режим охоJIоджеIIFLI (нагрiваrrня) тiл, N4етод

irеремножеI{ня pittlcHb.

3.Itоrrвективний теп;rообмitt l] одtпокомпонеll,гному сереловиrtri, Рitзrtяння

збереження маси. iMrt,v;lbcY i errepl,iT lз cytli;tbгtoцy середовиttti, Емrriричrli закоirи

tlерецесення (I-Iыо,гона, cDyp'c, cDiKa), 11риtзеденняr рiвttягtь до безрозмiрного

вигляду, критерiТ полiбностi. сDiзичпий cetlc чисеJI подцiбrrостi конвективI,Iого

тепломасообмiну. ГIотрiйна аIrаrогiяl,

4. Теплообмirl при зовtlitl.tttl,ОП,rу об,гiкаrtнi ,гilrа. Система рiвняшь TelIJloI]o1,o

пограничного шIару. дtlалiз ,геtlлообмirlу при ;taMit,Iapttotuty ttлиt,Ii l]

шоlраничI{ому rrrapi методами розмiрlлос.гей. Сгriввiдlrошення дJIrI розрахунку

теплообмiIrу при рiзних числах Праtлдт.ltя. YMoBrri ,гOвIIIиIIи пограничного шару,

Irr,гегральнi рirзнянttяt iмпуllьсу ,га еrrергiТ, г
5. ПерехiД ltaMittaprroT ,гечiТ В ,гурбулен,гrrу, вIIJIиI] rrа ,гурбулентний шepexllt

параметРiв r-rабiгаIоt{ого по,гоку, l\{асових сиJ1, харак,герио,гик обтiчtлоТ гroBepxr-ri,

Теоретичнi та експеримеI,I,г&ль}Ii аспекти IIерехоlцу ламiнарноТ течiТ в

ТУРбУ'lrеНТt'У' 
g nilrrlgT*I,Iя nvx, яr турбулелt,гнот течiт, CTpyrt,ypa

6. ОсерелнеtIlIя рiвt,tянrtя руху та еIIерг11 лл

шристiнковоТ турбуltеtt,ггtоi облас.гi. Аналогiяl Рейtrолr,дса дJIrI теплообмirrу гtри

турбулеrrтнiй течii в поrраI,IичномУ шlарi, if мо2iерItiзоваtлий BapiarrT (двошарова

схема), poзpaxyHttoBi спiввiдношеrIнrI дtJIrI,гегIловiддачi,
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7. Itоr,rвеrt.гивний ,гепэtообмirt шри l]исоких Iпl]илкостrIх течiТ, Адiабатична

темпераТура стiнКи, коефil{iсrrТ tзiдt,tовrIсrlнrl, метОди розрахуцкУ 
,геплоlзiддачi,

теплообмiн при поперечному об,гiканнi ttилiндра та пу,лкiв труб,

8..Геплообмiu при .гечiТ рiлиrrи в KaI]aJIax. It4а,гематичций опис, середньоIuасова

швидкiсТl, i .гемпература. Стабiлiзовалtий теплообмirл гtри граничних упловах 2-

го роду. l1рофiлi Iшl]идкоО,гi, ,гемпера,lури, ,геltJlоl]оl,о по,гоку при ламiнарнiй i

r,чпбчлентrriй течiТ.'Jr-J 
-^-, -ол"i-qпшiй T,eTiT пiпиьли I :-"- -эРМiЧНiй ДiЛЯНЦt

9. Теп.тrообмiн при ламiнарнiй течiт рiдини в початковlи т(

круглот труби. Початкова гiлролинамiчrrа дiляtцка. Стабiэriзоваttий ,теrlлообмirt

шри ламittарr,riй течiТ. С,габiлiзований ,t,ctt.ltooбMirr rrри ,гурбv:rеrr,гrriй ,гечiТ, I]rt,itиtз

змiцнос.гi в.ltаст,иtзсlс.гей рiдиrrи на.геIIJlообмiгr tlри r,счiТ крапеJIы{их рiдиlr i газiв

в трУбах. ____-------'+ лпlIл

10. ТеплОобмiН lIрИ вiлыriй коlIlзекцiТ. Мехаrriзм i математичний опис,

наблиiкеrrняr liyccirrec*a. Розви.гоtt пограI{ичцого шару на вертикёJIIlнiй ttJlocKiй

tloBepxrIi, розрахУгtок коефirtiсrr,га ,геtIлtltзi/Д:lачi. I]iлr,на конlзекцiя на шоверхIli

горизоIIтаJILIIого rIилirлдра i сфери. IJirrbr-ta коrtвекцiя l] замкнуl,их об'смах,

теплопередача через прошарок,

11. Тегrлообмiн IIри фазових llepe,1,1]opeцH,Ix, N{атематичний опис i моде:тi

лвофазних середоl]иtц. I-IepiBrloBu.u ,ru мirкфазrrих r,раIIиI-[rIх: квазiрiвгtовах<ше

Наб;ТИХ<еНItlt, 
,л,.л.,,,i., .т.дпттr ковiй конденсацiт

12. ПлiвкоВа Та крашеЛЬна конлеIIсацiя. f'еплообмiн шри плtв

на вертИкальнiй rrоверхнi: рiшrеrtrtЯ I-Iуссельта, аttалiз осI]овних припущеr{ь,

КонденсацiЯ I{a поверхrti горизо}IТаJILIIогО rlилiндра, Коrtдеllсацiяt pухомого

lrара" Якiснi закономiрrIостi KpalleJIbHoT KoIr/{etrcartiT,

13.ItипiНrur рiлиrr. Умови Зародtженнrl llароt]ого заролка в об'емi rrереr-рi,гоТ

рiлинИ i па тверДiй поверхнi гrагрiваннrl. OcHoBrri закономiрнос,гi рос,rу i вiдриву

паровиХ бульбаrrrок. <КрИва кипirlНя>.'l'еп.llОобмiн при буiIьбашковому киttiннi

у вiльному об'емi. ,t,еtlrtообмiн Ilри пrIiвковому кишiItIti, Кризи киttitlttяl у

вiльному об'смi.

14. I'ежими r,ечiI r(rзофазrrих tto,гottiB в трубах, Харак,гер змiни середньомасово1

темпераТури рiдиI,Iи, темIIератури с,гiллки, витратFIого масового паровмiсту гtо

довжинi ,.urru,y, що rriдiгрiвае.гься" ItипirIt,tlt rrедогрiтоТ до ,гемпера'ури

насиченнrr рiдиrrи. Itриза,геп.ltоtзiд.цачi шри kиrlitllti у,грубах

15. CyMicпi проrIесИ ,гепJIомаСоIIереносу. Зага:tt,tlа характеристика процес1l]

перенесенIIr1 масИ i еiiергiТ. Скла.Ц ryMirrri, дlифузiйнi гtо,гоки, коефiцiслrт дифузiТ,

Переrrесеtlt,tяt еrrергiт .га iMr-ry.lrbcy у cyMilrri. Ана,tогiяt проuесiв ,гепJIо- i

масообмiну. /{ифузiя, rrlo суtIрово/tжус,гьсrI l,омогеIIIIоIо або ге'ерогенпоIо

хiмiчноi реакцiею.
поня,l"гя,га закони l]ипромlнIованILL

та сIlек,гральна п{iльнiсть lloToKy16. Теплообмiн випромiнюванням

Природа випромiнювання,

. осповнi
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випромiнювання. Поглинаюча, вiдбивна та пропускна спроможнiстЪ ТiЛ.

Абсолютно чорне тiло.
17. Закони теплового випромiнювання (Планка, Вина, Стефана - БольцМаНа,

Кiрхгофа, Ламберта). Випромiнювання реальних тiл. Радiацiйнi властивостi

ре€Lльних матерiалiв. Теплообмiн випромiнюванням
середовищi. Геометрiя випромiнювання (локальнi

в дiатермiчному
середнi KyToBi

в системi тiл,
та

коефiцiенти). Зональний метод розрахунку теплообмiну

роздiлених прозорим середовищем.
18. Теплообмiн випромiнюванням в поглинаючих i випромiнюючих
середовищах. Випромiнювання i поглинання в газах. Власне випромiнЮВанНЯ

газу. Методи розрахунку теплообмiну.
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OCFIOI}HI критЕt,Ii оцIнки зI-IАнъ

Оцiнювання додаткового вступного випробування здiйснюеться За piBHeM

,,зараховано"r rrне зараховано".
Вступник, який отримав за додатковое вступне випробування piBeHb ,, Не

зараховано" не допускасться до наступних вступних випробувань i
позбавлясться права участi в KoHKypci.

Програма додаткового вступного iспиту до аспiрантури наздобуття стУПенЯ

доктора фiлософii зi спецiальностi 142 <Еrrергетичне машинобудуваIrня>>

з галузi знань 14 <Електрична iнженерiя>
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H.N4. Поварова

програма додаткового вступного iспиту до аспiрантури на здобуття ступеня

доктора фiлософiI зi спецiальностi 1, 42 <<Енергетичне ма ши нобудуван ня>>

з гагryзi знань 14 кЕлектрична iнженерiя>

розглянута та затверджена на засiданнi Науковот ради Навчально-наукового

iнститутУ холоду, крiотехнологiй та екоенергетики iM. В.С,Мартиновського

протокол Jtlb 5 вiд <<29>> березня 2018 р.


