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1. МЕТА ТА ЗАДАЧІ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 
1.1. Метою фахового вступного випробування є з’ясування рівня знань та вмінь, 

необхідних абітурієнтам для опанування освітньої програми «Теплогазопостачання, 

вентиляція і кондиціювання» для здобуття ступеня бакалавра зі спеціальності 192 

«Будівництво та цивільна інженерія». 

1.2. Основними задачами фахового вступного випробування є оцінка 

теоретичної підготовки абітурієнта з професійно-орієнтованих дисциплін фундаментального 

циклу та фахової підготовки; виявлення рівня та глибини практичних вмінь та навичок. 

1.3. Згідно з вимогами освітньої програми абітурієнти повинні: 

знати:  

основні положення професійно-орієнтованих дисциплін «Теплотехніка», «Механіка 

рідини та газу», «Опалення», «Санітарно-технічне обладнання і газопостачання будівель»; 

вимоги нормативних документів до систем теплогазопостачання, вентиляції та 

кондиціонування. 

вміти: 

виконувати розрахунки параметрів внутрішніх санітарно-технічних систем та 

обладнання, аналізувати конструктивні особливості систем теплогазопостачання, вентиляції 

та кондиціювання будівель, розробляти проектно-конструкторську документацію систем 

ТГПВ. 

 
2.  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

2.1. Визначення процесів ідеального газу: ізотермічний, ізохорний, ізобарний. 

2.2. Визначення абсолютного тиску. 

2.3. Класифікація приладів для вимірювання тиску. 

2.4. Поняття адіабатної системи. 

2.5. Від чого залежить кількість тепла, що передається завдяки теплопровідності. 

2.6. Засоби вимірювальної техніки, які використовується для вимірювання об’єму 

газу. 

2.7. Обладнання газорегуляторного пункту. 

2.8. Основні компоненти зрідженого газу. 

2.9. Тиск газу у газопроводах житлових будинків. 

2.10. Матеріал трубопроводів для внутрішніх систем газопостачання. 

2.11. Призначення теплогенеруючих установок. 

2.12. Призначення газотрубних котлів. 
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2.13. Призначення параперегрівника. 

2.14. З чого складається котельна установка. 

2.15. Яку горючу речовину називають паливом. 

2.16. Основна арматура, яка встановлюється на котельному агрегаті. 

2.17. Що називається коефіцієнтом надлишку повітря. 

2.18. Яким чином влаштовується штучна тяга у котельних. 

2.19. Cкладові елементи системи теплопостачання.  

2.20. Конструктивні елементи теплових мереж. 

2.21. Види теплових навантажень. 

2.22. Класифікація систем теплопостачання. 

2.23. Компенсація температурних подовжень трубопроводів теплових мереж. 

2.24. Основні задачі гідравлічного розрахунку теплових мереж. 

2.25. Засоби прокладання теплових мереж. 

2.26. Теплопровідність. 

2.27. Конвекція. Конвективний теплообмін. 

2.28. Теплове випромінювання. 

2.29. Від чого залежить кількість тепла, що передається завдяки конвекції. 

2.30. Від чого залежить кількість тепла, що передається випромінюванням. 

2.31. Теплопередача при стаціонарному тепловому режимі 

2.32. Теплозасвоєння огороджувальних конструкцій 

2.33. Теплопередача при стаціонарному тепловому режимі 

2.34. Визначення температури в товщі огородження при стаціонарному тепловому 

режимі. 

2.35. Паропроникність зовнішніх огороджень. Опір паропроникності та коефіцієнт 

паропроникності матеріалів огороджень. 

2.36. Визначення температури в товщі зовнішніх огороджень з урахуванням 

повітропроникності. 

2.37. Прилади для опалювання приміщень. 

2.38. Вимоги до систем опалення. 

2.39. Основні конструктивні вузли систем водяного опалення. 

2.40. Схеми приєднання опалювальних приладів. 

2.41. Механічна, теплова і електрична енергії. Одиниці виміру. 

2.42. Закон збереження енергії. 

2.43. Перетворення механічної енергії в тепло. 

2.44. Перетворення теплової енергії в механічну енергію. 
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2.45. Параметри стану для газів – температура, тиск, об'єм. 

2.46. Вимірювання температури. 

2.47. Перетворення води у водяну пару. 

2.48. Конденсація водяної пари. 

2.49. Газові суміші. 

2.50. Вологе повітря. 

2.51. Рівняння стану для газів. 

 
3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Фахове вступне випробування проводиться у письмовій тестовій формі. Кожного року 

перелік тестових питань оновлюється на 30%. Абітурієнт на початку випробування отримує 

пакет документів, до складу якого входять: екзаменаційний білет, аркуш відповідей та 

вкладка. Екзаменаційний білет містить 15-ть питань та по 5-ть фіксованих відповідей до 

кожного питання (тільки одна відповідь є правильною). 

Протягом фіксованого часу вступнику належить виконати запропоновані тестові 

завдання. На виконання завдань надається 60 хвилин. 

Усі відповіді повинні бути занесені до основного поля аркуша відповідей у вигляді 

будь-якої позначки в області чотирикутника, що відповідає номеру правильної, на вашу 

думку, відповіді. 

Якщо вступник зробив помилку на основному полі аркуша відповідей, необхідно 

виправити їх, скориставшись полем для виправлення помилок, яке розташовано в правій 

частині аркуша відповідей. Для виправлення відповідей, які вступник вважає за неправильні, 

необхідно поставити будь-яку позначку у чотирикутник поля для виправлення помилок 

відповідно до питання з неправильною, на думку абітурієнта, відповіддю в основному полі. 

Надані відповіді в межах поля для виправлення помилок будуть зараховані замість 

відповідних, поданих на основному полі для відповідей. 

Оцінювання знань вступників за результатами тестування здійснюється за шкалою від 

100 до 200 балів (100 + сума отриманих балів з тестування). В залежності від складності 

питань кожне з них оцінюється наступним чином: питання з 1-го по 7-ме включно 

оцінюється в 4-ри бали; з 8-го по 13-те включно – у 8-м балів; 14 те та 15-те питання 

оцінюються в 12 балів кожне.  
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