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ВСТУП
Додаткове вступне випробування для здобуття освітнього ступеня
бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі
спеціальності
142 Енергетичне машинобудування
(шифр і найменування)

(освітня програма «Газотурбінні установки і компресорні станції» )
(найменування)

відбувається відповідно до «Правил прийому до Національного аерокосмічного
університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» у 2018
році» у формі індивідуального письмового фахового іспиту, який приймає
екзаменаційна комісія з певної спеціальності, склад якої затверджується
наказом ректора Університету.
До додаткового фахового іспиту входять питання за темами:
- вища математика;
- фізика.
Перелік питань за темами наведений у програмі.
Критерії оцінювання знань
1. Результат додаткового фахового іспиту визначається за 100-бальною
шкалою. При отриманні вступником 60 балів та більше він допускається до
вступного випробування.
2. Фаховий іспит проводиться шляхом тестування. Кожен тест
складається з 10 питань за першою темою та 10 питань за другою темою.
Методом випадкового відбирання вступнику пропонуються питання з
декількома варіантами відповіді. За правильну відповідь нараховуються 5 балів,
за неправильну – 0 балів.
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1 Питання за темою

Вища математика
(найменування)

1. Вектори. Лінійні операції над векторами. Лінійно-залежні та лінійнонезалежні системи векторів. Колінеарні та компланарні вектори. Базис,
розкладання вектора за базисом. Проекція вектора та його координати. Лінійні
операції над векторами в координатній формі. Скалярний, векторний і мішаний
добутки векторів, їх властивості.
2. Матриці. Дії з матрицями. Ранг матриці, його обчислення. Системи лінійних
алгебраїчних рівнянь (СЛАР). Метод Гаусса розв'язання СЛАР. Обернена
матриця. Матричний метод розв'язання системи лінійних рівнянь.
3. Похідна функції. Таблиця похідних. Похідна складної функції. Диференціал.
Екстремум. Необхідні та достатні умови екстремуму.
4. Первісна. Невизначений інтеграл, його властивості. Таблиця інтегралів.
Найпростіші методи інтегрування. Основні властивості визначеного інтеграла.
Теорема про середнє значення. Формула Ньютона-Лейбниця. Застосування
визначених інтегралів до обчислення площ плоских фігур у декартових
координатах.
5. Диференціальні рівняння першого порядку. Диференціальні рівняння вищих
порядків. Лінійні рівняння зi сталими коефіцієнтами
6. Означення комплексного числа. Геомеричне тлумачення. Форми запису.
Функції комплексної змінної. Дійсна та уявна частина.
Література
1. Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. М.: Наука, 1985.
2. І. В. Брисіна, О. В. Головченко, Г. І. Кошовий, О. Г. Ніколаєв та ін.
Практичний курс вищої математики в чотирьох книгах: Навч. посібник для
ВУЗів. – Харків: Нац. аерокос. ун-т „Харк. авіац. ін-т”, 2004.
3. Бугров Я.С., Никольский С.М. Дифференциальное и интегральное
исчисление. - М.: Наука, 1980.
Питання склав
_ К.ф-м.н., доцент__

__Прохорова О.М._

(науковий ступень, посада)

(ініціали та прізвище)

2 Питання за темою ____________Фізика__________________
(найменування)

1. Механічний рух як найпростіша форма руху матерії. Фізичні моделі:
матеріальна точка, система матеріальних точок, абсолютно тверде тіло,
суцільне середовище. Кінематичні характеристики руху. Радіус-вектор,
швидкість та прискорення точки як похідні радіуса-вектора за часом.
Нормальне і тангенціальне прискорення. Радіус кривини траєкторії.
Поступальний та обертальній рух абсолютно твердого тіла. Елементи
кінематики обертального руху: вектор елементарного кута повороту тіла,
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кутова швидкість та кутове прискорення. Зв'язок поміж лінійними та кутовими
швидкостями і прискореннями точок тіла, що обертається.
2. Елементи статики. Головні задачі статики. Сила. Система сил. Еквівалентна
система сил. Система сил, що сходяться у точці. Рівнодіюча. Пара сил. Момент
сили відносно точки обертання. Момент сили відносно осі обертання.
Додавання паралельних сил. Додавання пар сил. Умови рівноваги.
3. Динаміка матеріальної точки і абсолютно твердого тіла. Замкнена система
тіл. Зовнішні та внутрішні сили. Другий закон Ньютона в універсальній та
диференціальній формах. Основна задача динаміки та принципова схема її
розв‘язку. Центр мас механічної системи і закон його руху. Закон збереження
імпульсу.
4. Енергія як універсальна міра різноманітних форм руху і взаємодії. Робота
змінної сили і її вираз через криволінійний інтеграл. Кінетична енергія
механічної системи та її зв'язок з роботою зовнішніх та внутрішніх сил.
Потенціальна енергія системи. Закон збереження механічної енергії.
5. Момент імпульсу матеріальної точки та твердого тіла відносно нерухомої
точки та осі обертання. Момент інерції точки, системи матеріальних точок та
тіла відносно осі обертання. Рівняння моментів. Основне рівняння динаміки
обертового руху твердого тіла відносно нерухомої осі. Моменти інерції тіл
простої форми (кільця, диску та стриженя).
6. Робота при обертовому русі. Кінетична енергія тіла, що обертається, та тіла,
що котиться. Закон збереження моменту імпульсу та його зв'язок .
Неінерціальні системи відліку. Сили інерції.
7. Термодинамічні системи. Тепловий рух. Барометрична формула. Розподіл
Больцмана - розподіл молекул у потенціальному полі. Ідеальний газ. Тиск газу
с точки зору молекулярно-кінетичної теорії. Головне рівняння молекулярнокінетичної теорії ідеального газу. Середня кінетична енергія поступального
руху молекул.
Молекулярно-кінетичне тлумачення термодинамічної
температури. Кількість ступенів вільності молекули. Закон рівномірного
розподілу енергії за
ступенями вільності молекул. Внутрішня енергія
ідеального газу.
8. Робота газу при змінюванні його об'єму. Кількість теплоти. Перший закон
термодинаміки. Використання першого закону термодинаміки в аналізі
ізопроцесів ідеального газу. Теплоємність. Залежність теплоємності ідеального
газу від типу процесу. Формула Маєра.
9. Оборотні та необоротні процеси. Коловий процес (цикл). Теплові двигуни та
холодильні машини, їх ККД. Цикл Карно та його ККД. Другий закон
термодинаміки.
10. Реальні гази. Сили та потенціальна енергія міжмолекулярної взаємодії.
Рівняння Ван-дер-Ваальса. Критичний стан. Внутрішня енергія реального газу.
Особливості рідкого та твердого станів речовини.
11. Закон збереження електричного заряду. Електричне поле. Основні
характеристики електростатичного поля - напруженість та потенціал.
Провідники в електричному полі. Поле всередині провідників та на їх поверхні.
Розподіл зарядів у провідниках. Електроємність відокремленого провідника.
Взаємна електроємність двох провідників. Конденсатори і їх електроємність.
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Енергія зарядженого провідника та конденсатора. Закон
Ома. Різниця
потенціалів, електрорушійна сила, спад напруги. Правила Кірхгофа.
12. Магнітне поле. Магнітна індукція. Закон Ампера. Магнітне поле електричного
струму. Закон Біо-Савара-Лапласа. Вихровий характер магнітного поля. Закон
повного струму. Дія магнітного поля на рухомий електричний заряд. Сила
Лоренца. Рух заряджених частинок у магнітному полі.
13. Контур зі струмом у магнітному полі. Обертовий момент сил, що діє на
контур зі струмом у магнітному полі. Магнітний потік. Теорема Гауса для
вектора магнітної індукції. Робота по переміщенню провідника та контуру зі
струмом у магнітному полі. Явище електромагнітної індукції (досліди
Фарадея). Закон електромагнітної індукції та отримання його із закону
збереження енергії. Правило Ленца.
14. Електричний коливальний контур. Гармонічні електромагнітні коливання та
їх характеристики. Вимушені електромагнітні коливання. Резонанс струму та
напруги. Досліди Герца. Випромінювання диполя. Шкала електромагнітних
хвиль.
Література
1. Савельев И.В. Курс физики (Учеб. для втузов) Т1:Механика.
Молекулярная физика.- М. :Наука, 1987.- 432 с.
2. Савельев И.В. Курс физики (Учеб. для втузов) Т2: Электричество и
магнетизм. Волны, Оптика- М.:Наука, 1988.- 432 с.
Питання склав
__ К.ф-м.н., доцент__

__ Луньов І.В.____

(науковий ступень, посада)

Завідувач кафедри №405

(ініціали та прізвище)

______________
(підпис)

Завідувач кафедри №505

______________
(підпис)

_Ніколаєв О.Г._
(ініціали та прізвище)

_ Таран А.О.__
(ініціали та прізвище)
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узгоджено науково-методичною комісією Національного аерокосмічного
університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з
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