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Вступ 
Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Котельні установки 

промислових підприємств» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра спеціальності «Теплоенергетика». 

Котельні установки та парогенератори являються одним із основних 

споживачів непоновлювальних джерел енергії. Вивчення даної дисципліни 

передбачає засвоєння та вирішення питань ефективного використання 

енергоресурсів при проектуванні та експлуатації котельних установок та 

парогенераторів. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Котельні установки промислових 

підприємств» є складовою частиною фундаментальної підготовки інженерів за 

спеціальністю «Теплоенергетика». Вивчення дисципліни передбачає наявність 

систематичних і ґрунтовних знань з дисциплін «Технічна термодинаміка», 

«Тепломасообмін», «Гідрогазодинаміка», «Теплотехнічні вимірювання та 

прилади» та закладає основи для вивчення дисциплін «Системи виробництва та 

розподілу енергоносіїв», «Проектування та спорудження об’єктів 

теплоенергетики», «Основи монтажу та експлуатації об’єктів 

теплоенергетики», «Теплові та атомні електростанції». 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 

освіти України. 

 
Анотація 

Програма котельні установки промислових підприємств розрахована на 

студентів, які навчаються за спеціальністю 144 «Теплоенергетика». Програма 

передбачає комплексне ознайомлення студентів з роботою парових і 

водогрійних котлів, їх опис та умови експлуатації. Розкриває теорію і методи 

теплового розрахунку котлоагрегату, що дає можливість прийняти правильне 

рішення, що до ефективної роботи агрегату при умовах енергозбереження і 

захисту довкілля.  

В курсі «Котельні установки промислових підприємств» відображені 

останні досягнення науки та техніки в цій області, завдання, що ставляться 

перед енергетикою та приладобудуванням. 

Ключові слова: котел, топка, барабан, пальник, пароперегрівник, 

економайзер, повітропідігривник, пароохолоджувач, фестон, конвекційна 

шахта, конвекційний пучок, колосникова решітка, екран, ексгаустер. 

 

Summary 
The program of boiler installations of industrial enterprises is designed for 

students studying in the specialty 144 "Heat power engineering". The program 

provides comprehensive knowledge of the students about the operation of steam and 

hot water boilers, their description and operating conditions. Exposes the theory and 

methods of thermal calculation of the boiler, which makes it possible to make the 

right decision that the effective operation of the unit under conditions of energy 

conservation and environmental protection. 
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The course "Boiler installations of industrial enterprises" reflects the latest 

achievements in science and technology in this area, tasks related to energy and 

instrumentation. 

Key words: boiler, firebox, drum, burner, superheater, economizer, air heater, 

desuperheater, feston, convective mine, convection bundle, grate grille, screen, 

exhaust. 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Спеціальність, 

рівень вищої освіти 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

 

10,5 

Галузь знань – 14 

«Електрична 

інженерія» Цикл професійної підготовки 
Спеціальність 

144 «Теплоенергетика» 4,5 6 

Модулів:  

 
Рік підготовки: 

5 семестр 6 семестр 
3-й 3 - 4-й 

1 2 

Змістових модулів 
Семестри: 

5-й 6-й 6-й 7-й 

2 2 
Лекції (год): 

28 36 2 2 
Індивідуальне 

науково-дослідне 
завдання 

Практичні (год): 

- КП(ф) 16 20 8 10 

Загальна кількість 
годин 

Лабораторні (год): 

12 14 4 6 
135 180 

Тижневих годин денної 
форми навчання: 

Рівень вищої освіти:  
бакалавр 

 

ІНДЗ: курсовий проект – 6 
семестр 

аудиторних 

- 36 - 36 
3,6 3,8 

самостійна робота 

студента 

Самостійна робота (год): 

79 74 121 126 

5,4 5,7 Вид контролю: 
залік іспит залік іспит 
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Примітка: співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

- для денної форми навчання - 40% до 60%; 

- для заочної форми навчання – 10% до 90 %. 

 

2. Мета та завдання дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів знань в 

області будови і експлуатації котельних установок при умовах 

енергозбереження і захисту навколишнього середовища, а також навичок 

виконання теплового розрахунку котлів. Освоєння дисципліни дозволить 

майбутнім фахівцям самостійно вирішувати питання, пов’язанні з 

експлуатацією і налагодженням котлів як промислових та і опалювальних 

котелень. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

з н а т и: 

- функції котельних установок і парогенераторів, їх параметри, 

технологічні схеми та конструкцій; 

- процеси, що відбуваються в окремих елементах зокрема та котельних 

установках в цілому; 

- призначення, будову, принцип роботи основного та допоміжного 

обладнання котельних установок і парогенераторів; 

- принципи експлуатації котельних установок та парогенераторів; 

- принципи розрахунків окремих елементів та котельного агрегату загалом; 

- найбільш економічні режими роботи котельного обладнання.  

в м і т и: 

- визначити призначення та особливості конструкції вузлів котельних 

установок і парогенераторів; 

- виконувати креслення котельних установок; 

- виконувати розрахунки поверхонь нагріву котельних установок; 

- визначати економічність, теплові та гідравлічні характеристики 

котельних установок при їх проектуванні та експлуатації; 

- визначати найбільш економічні режими роботи котельних установок та 

обладнання. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 (3-й курс, 5-й семестр) 

Змістовий модуль 1 

Характеристики і конструкції котлів та парогенераторів. Матеріальний, 

тепловий та ексергетичний баланси котла. Спалювання палива в 

котельних агрегатах 

Тема 1. Загальна технологічна схема котельної установки. Загальні 
характеристики котлів. Конструкції котлів та парогенераторів  
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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. Прямотечійні котли. Характеристики та 

конструкції водогрійних котлів. Компоновка котлів. Характеристики та 

конструкції парогенераторів АЕС.  

Тема 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.  

Тема 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. 

Тема 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 пиловидному стані. Основні схеми пилоприготування. Сушка 

палива. Розмел палива. Вибір млинового обладнання і системи 

пилеприготування. Особливості горіння вугільного пилу. Пиловугільні 

пальники. Топки для факельного спалювання вугільного пилу з гранульованим 

шлаковидаленням. Топки для факельного спалювання вугільного пилу з рідким 

шлаковидаленням. Циклонні і вихрові топки. 

Тема 5. Спалювання газоподібного палива в котлоагрегаті 

Схеми спалювання газоподібного палива і їх вплив на довжину і 

характеристику факелу, стійкість полум’я. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7

Тема 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. 

Змістовий модуль 2 

Призначення, будова, принцип роботи окремих елементів котлоагрегату 

Тема 7. Випаровувальні поверхні нагріву котлоагрегату 

Конструкції екранів топки. Особливості схем екранів прямотечійних котлів. 

Тема 8. Пароперегрівники. Регулювання температури пари 

Призначення і класифікація пароперегрівників. Конструкція і компоновка 

пароперегрівників. Конвекційні пароперегрівники. Радіаційні і ширмові 

пароперегрівники. Розміщення пароперегрівника в газовому тракті. 

Призначення і способи регулювання температури перегріву пари. 

Тема 9. Економайзери та повітропідігрівники 

Некиплячі і киплячі економайзери. Схеми включенні економайзерів. Вплив 

підігріву повітря на роботу топки і розподіл теплосприйняття по поверхням 

нагріву котла. Переваги і недоліки рекуперативних і регенеративних 

підігрівників. 

Тема 10. Каркас і обмурівка котлоагрегату 

Каркас. Призначення обмурівки і вимоги до неї . Конструкція обмурівки. 

Основи теплового розрахунку обмурівки. 

 

Модуль 2 (3-й курс, 6-й семестр) 

Змістовий модуль 3 

Особливості роботи котлоагрегату загалом та його елементів зокрема 

Тема 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 конвекційних поверхнях нагріву. 

Розрахунок теплообміну в конвекційних поверхнях нагріву. Коефіцієнт 

теплопередачі в конвекційних поверхнях нагріву, вплив забруднень на його 

значення. Інтенсифікація радіаційного і конвекційного теплообміну. 
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Тема 12. Гідродинаміка котла  

Умови надійної роботи елементів котла. Режим, структура і характеристика 

потоку робочого тіла. Гідродинаміка котлів з природною циркуляцією. 

Гідродинаміка прямотечійних котлів. Гідродинаміка котлів з багаторазовою 

примусовою циркуляцією. Гідродинаміка водогрійних котлів. Гідродинаміка 

економайзера. Гідродинаміка пароперегрівника. 

Тема 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. 

Тема 14. 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. 

Змістовий модуль 4 

Експлуатація котлоагрегатів 

Тема 15. Абразивний знос, корозія, забруднення і очистка поверхонь 
нагріву  

Абразивний знос труб котла. Корозія металу елементів 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. 

Тема 16. 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. 

Тема 17. 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. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістовних 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього
у тому числі 

л пр лб інд ср л пр лб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Рік підготовки: 3-й, семестр 5 

Модуль 1 
Змістовний модуль 1. Характеристики і конструкції котлів та 

парогенераторів. Матеріальний, тепловий та ексергетичний баланси котла. 
Спалювання палива в котельних агрегатах 

Тема 1. Загальна 

технологічна схема 

котельної установки. 

Загальні 

характеристики 

котлів. Конструкції 

котлів та 

парогенераторів 

20 4 - 6 - 10 20 2 - 2 - 16 

Тема 2. Матеріальний 

баланс процесу 

горіння палива. 

Матеріальний баланс 

середовища, що 

нагрівається 

13 2 2 - - 9 13 - 2 - - 11 

Тема 3. Тепловий і 

ексергетичний 

баланси котла 

14 2 2 2 - 8 14 - 2 - - 12 

Тема 4. Спалювання 

твердого палива в 

котлоагрегаті 

11 2 2 - - 7 11 - 1 - - 10 

Тема 5. Спалювання 

газоподібного палива 

в котлоагрегаті 

13 2 2 2 - 7 13 - 1 1 - 11 

Тема 6. Спалювання 

рідкого палива в 

котлоагрегаті 

11 2 2 - - 7 11 - 1 - - 10 

Змістовний модуль 2. Призначення, будова, принцип роботи окремих 
елементів котлоагрегату 

Тема 7. 

Випаровувальні 

поверхні нагріву 

котлоагрегату 

13 4 - - - 9 13 - - - - 13 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Тема 8. 

Пароперегрівники. 

Регулювання 

температури пари 

14 4 2 - - 8 14 - 1 - - 13 

Тема 9. Економайзери 

та 

повітропідігрівники 

15 4 2 2 - 7 15 - - 1 - 14 

Тема 10. Каркас і 

обмурівка 

котлоагрегату 

11 2 2 - - 7 11 - -  - 11 

Разом за модулем 1 135 28 16 12 - 79 135 2 8 4 - 121 

Рік підготовки: 3-й, семестр 6 
Модуль 2 

Змістовний модуль 3. Особливості роботи котлоагрегату загалом та його 
елементів зокрема 

Тема 11. Теплообмін 

в елементах котла 
74 8 6 14 34 12 74 2 4 6 34 28 

Тема 12. 

Гідродинаміка котла 
24 6 4 - - 14 24 - 2 - - 22 

Тема 13. 

Аеродинаміка котла  
24 6 4 - - 14 24 - 2 - - 22 

Тема 14. Водний 

режим і якість пари 

котлів 

16 4 2 - - 10 16 - 1 - - 15 

Змістовний модуль 4. Експлуатація котлоагрегатів 
Тема 15. Абразивний 

знос, корозія, 

забруднення і 

очистка поверхонь 

нагріву 

14 4 2 - - 8 14 - - - - 14 

Тема 16. Захист 

навколишнього 

середовища від 

шкідливих викидів 

при роботі котла 

14 4 2 - - 8 14 - 1 - - 13 

Тема 17. Експлуатація 

котлів 
14 4 - - 2 8 14 - - - 2 12 

Разом за модулем 2 180 36 20 14 36 74 180 2 10 6 36 126 

Модуль 3 
Курсовий проект 36 - - - 36 - 36 - - - 36 - 

Усього годин 315 64 36 26 36 153 315 4 18 10 36 247 
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5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Модуль 1 5 семестр 6 семестр 

1 

Матеріальний баланс процесу горіння 

палива. Матеріальний баланс 

середовища, що нагрівається 

2 2 

2 Тепловий баланс котла 2 2 

3 Спалювання палива в котлоагрегаті 6 3 

4 
Пароперегрівники. Регулювання 

температури пари 
2 - 

5 Економайзери та повітропідігрівники 2 - 

6 Каркас і обмурівка котлоагрегату 2 - 

Модуль 2 6 семестр 7 семестр 

7 Теплообмін в елементах котла 6 4 

8 Гідродинаміка котла 4 2 

9 Аеродинаміка котла  4 2 

10 Водний режим і якість пари котлів 2 1 

11 

Абразивний знос, корозія, 

забруднення і очистка поверхонь 

нагріву 

2 1 

12 

Захист навколишнього середовища 

від шкідливих викидів при роботі 

котла 

2 1 

Усього: 36 18 

6. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Модуль 1 5 семестр 6 семестр 

1 

Інструктаж з охорони праці при роботі в 

лабораторії. Лабораторна робота №1. 
Вивчення конструкцій котельних 

агрегатів. 

6 2 

2 
Лабораторна робота №2. Газове 

господарство котельні. 
2 1 

Модуль 2 6 семестр 7 семестр 

3 
Лабораторна робота №3. Балансові 

випробування котла. 
10 5 

4 

Лабораторна робота №4. Дослідження 

роботи поверхневого водяного 

економайзера. 

8 2 

Усього: 26 10 
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7. Самостійна робота  

1. Підготовка до аудиторних занять - 0,5 год. на 1 год. аудиторних занять 

-для денної форми навчання – 63 год. 

- для заочної форми навчання – 16 год. 

2. Підготовка до контрольних заходів - 6 годин на 1 єврокредит – 63 годин. 

3. Індивідуальне науково-дослідне завдання – 36 год. 

3. Опрацювання окремих тем програми або їх частини, які не викладаються на 

лекціях 

 

№ 

з/п Теми самостійної роботи 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 2 3 4 
Змістовний модуль 1. Характеристики і конструкції котлів та 

парогенераторів. Матеріальний, тепловий та ексергетичний баланси 
котла. Спалювання палива в котельних агрегатах 

1 

Тема 1. Загальна технологічна схема котельної 

установки. Загальні характеристики котлів. 

Конструкції котлів та парогенераторів 

2 14 

2 

Тема 2. Матеріальний баланс процесу горіння 

палива. Матеріальний баланс середовища, що 

нагрівається 

2 11 

3 Тема 3. Тепловий і ексергетичний баланси котла 2 11 

4 
Тема 4. Спалювання твердого палива в 

котлоагрегаті 
1 8 

5 
Тема 5. Спалювання газоподібного палива в 

котлоагрегаті 
1 8 

6 
Тема 6. Спалювання рідкого палива в 

котлоагрегаті 
1 8 

Змістовний модуль 2. Призначення, будова, принцип роботи окремих 
елементів котлоагрегату 

7 
Тема 7. Випаровувальні поверхні нагріву 

котлоагрегату 2 10 

8 
Тема 8. Пароперегрівники. Регулювання 

температури пари 
2 10 

9 Тема 9. Економайзери та повітропідігрівники 2 10 

10 Тема 10. Каркас і обмурівка котлоагрегату 1 9 

Змістовний модуль 3. Особливості роботи котлоагрегату загалом та його 
елементів зокрема 

11 Тема 11. Теплообмін в елементах котла 2 12 

12 Тема 12. Гідродинаміка котла 2 12 

13 Тема 13. Аеродинаміка котла  2 12 

14 Тема 14. Водний режим і якість пари котлів 2 9 

Змістовний модуль 4. Експлуатація котлоагрегатів 
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15 
Тема 15. Абразивний знос, корозія, забруднення 

і очистка поверхонь нагріву 
1 8 

16 
Тема 16. Захист навколишнього середовища від 

шкідливих викидів при роботі котла 
1 8 

17 Тема 17. Експлуатація котлів 1 8 

 Усього 27 168 

 
8. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачено навчальним планом 

у вигляді курсового проекту, на виконання якого відводиться 36 години 

навчального навантаження.  

Мета цього завдання – закріпити знання, набуті студентами при вивчені 

теоретичного курсу, розвивати навики самостійного розв’язування конкретних 

практичних задач. Курсовий проект студентами денної форми  навчання 

виконується у 6 семестрі, а заочної – у 7 семестрі. Обсяг його складає близько 

40 сторінок формату А4 розрахунково-пояснювальної записки та двох аркушів 

формату А1 графічної частини. 

При цьому завданням на курсовий проект може бути виконання 

перевірочного теплового розрахунку заданого котла при спалюванні у ньому 

заданого виду палива або виконання конструктивного теплового розрахунку 

котла-утилізатора в складі ПГУ.  

У першому випадку курсовий проект має такий зміст і структуру: 

- вступ;  

- технічна характеристика палива;                                                                            

- вибір топки;                                                                                     

- обґрунтування установки пароперегрівника;                              

- вибір хвостової поверхні нагріву;                                                 

- опис схеми котельної установки;                                                           

- розбивка газового тракту котлоагрегату на окремі газоходи;    

- визначення об’єму та ентальпії повітря та продуктів згорання; 

- розрахунок втрати теплоти з відхідними газами;                                      

- розрахунок ККД котельної установки;                                                            

- визначення витрати палива;                                                                             

- розрахунок розмірів топки;                                                          

- перевірочний тепловий розрахунок топки;                       

- перевірочний тепловий розрахунок конвекційного пучка;                                        

- перевірочний тепловий розрахунок пароперегрівника;                                           

- перевірочний тепловий розрахунок водяних економайзерів;                                    

- перевірочний тепловий розрахунок повітропідігрівника; 

- висновки; 

- література. 

При виконанні конструктивного теплового розрахунку котла-утилізатора в 

складі ПГУ курсовий проект має такий зміст і структуру: 

- вступ; 

- збір додаткової інформації по заданим вихідним даним; 
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- конструктивний тепловий розрахунок пароперегрівника; 

- конструктивний тепловий розрахунок випарника; 

- конструктивний тепловий розрахунок економайзера; 

- конструктивний тепловий розрахунок газового підігрівника конденсату; 

- гідравлічний та аеродинамічний розрахунок елементів котла та підбір 

насосів і вентиляторів; 

- висновки; 

- література. 

Зміст курсового проекту може, дещо, змінюватись в залежності від заданого 

котельного агрегату. 

 

9. Методи навчання  

На лекційних заняттях використовуються опорні конспекти лекцій та 

кодоскоп. Розроблений пакет кодоплівок з кожної теми, де чітко зображені 

необхідні рисунки та написані основні формули. Також використовується 

ліцензований мультимедійний програмний пакет «Електронна енциклопедія 

енергетики». 

На практичних заняттях студенти здобувають навики розрахунків 

поверхонь нагріву котлоагрегату, визначають гідродинамічні та аеродинамічні 

характеристики котла, визначають допустимі концентрації забруднюючих 

речовин при роботі котла, а також його експлуатаційні характеристики. 

Лабораторні заняття проводяться на діючих котельнях підприємств, а також 

на тренажерах ліцензованого мультимедійного програмного пакету 

«Електронна енциклопедія енергетики».  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання у вигляді курсового проекту 

студенти виконують самостійно, під керівництвом викладача, використовуючи 

сучасні калькулятори і ПЕОМ та необхідні інструменти для оформлення 

текстових документів і графічної частини.  

 
10. Методи контролю 

Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється в усній і 

письмовій формах. Контрольні завдання за змістовним модулем включають 

теоретичну частину (тестові завдання) і практичну частину (розрахункові 

задачі). 

Контроль роботи студентів проводиться за такими видами робіт: 

- наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду конспектів лекцій; 

- робота на лабораторних заняттях – шляхом усного опитування і перевірки 

виконаних лабораторних завдань; 

- поточне тестування після вивчення кожного змістовного модуля; 

- перевірка виконання розділів науково-дослідного завдання (курсового 

проекту); 

- захист курсового проекту; 

- підготовка до видання наукових статей, тез для участі в конференціях; 

- підсумковий залік та підсумковий іспит. 
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Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 

Підсумковий контроль знань студентів денної форми навчання проводиться в 

кінці 5 семестру шляхом складання заліку, в кінці 6 семестру шляхом складання 

екзамену і у 6 семестрі – публічний захист курсового проекту. Студенти заочної 

форми навчання складають залік в 6 семестрі, а в 7 семестрі складають екзамен 

та захист курсового проекту. 

До екзамену допускається студент, який за підсумками поточного контролю 

набрав не менше 35 балів. Студент допускається до захисту курсового проекту, 

якщо за підсумками поточного контролю набрав не менше 35 балів. 

 
11. Розподіл балів, які отримують студенти 

11.1. При поточному та підсумковому тестуванні (5 семестр) 

Поточне тестування та самостійна робота 

Сума Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

T1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

12 10 10 9 9 9 11 10 10 10 100 

11.2. При поточному та підсумковому тестуванні (6 семестр) 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 

T11 T12 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 

12 9 9 8 8 8 6 40 100 

11.3. За виконання курсового проекту 

Пояснювальна 

записка 

Ілюстративна 

частина 

Захист курсового 

проекту 
Сума 

30 30 40 100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 
для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 
64-73 

задовільно 
60-63 
35-59 

незадовільно не зараховано 
0-34 
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12. Методичне забезпечення дисципліни 

1. Ліцензований мультимедійний програмний пакет «Електронна 

енциклопедія енергетики». 

2. Опорний конспект лекцій (у електронному та паперовому носіях). 

 

 

12. Рекомендована література 

Базова 
1. Волощук В.А., Денісов А.К., Трофимчук І.П. Котельні установки 

промислових підприємств: навч. посіб. / В.А. Волощук, А.К. Денісов, І.П. 

Трофимчук. – Рівне: НУВГП, 2013. – 227 с. 

2. Сидельковский Л.Н., Юренев В.Н. Котельные установки промышленных 

предприятий / Л.Н. Сидельковский, В.Н. Юренев. – Москва: Энергоатомиздат, 

1988.  – 582 с. 

3. Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод) / Н.В. 

Кузнецов, В.В. Митор, И.Е. Дубовский, И.С. Карасина. – Санкт-Петербург: 

НПО ЦКТИ-ВТИ, 1998. – 256 с.  

 

Допоміжна 
1. Степанов Д.В. Котельні установки промислових підприємств: навч. посіб. / 

Д.В. Степанов, Є.С. Корженко, Л.А. Боднар. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 120 с. – 

Режим доступу: https://posibnyky.vntu.edu.ua/pdf/000805.pdf 

2. Алабовський О.М., Боженко М.Ф. Проектування котелень промислових 

підприємств. / О.М. Алабовський, М.Ф. Боженко. – Київ: Вища школа, 1992. – 

207 с. 

3. Тепловой расчет промышленных парогенераторов: Учеб пособие для 

втузов / Под ред. В.И. Частухина. – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1980. – 

184 с.  

4. ДБН В.2.5-77:2014 „Котельні”. – К.: Мінрегіон України, 2014. – 49 с.– 

Режим доступу: http://mathcentre.com.ua/download/DBN%20V.2.5-

77_2014%20Kotelni.pdf 

 
13. Інформаційні ресурси 

 

1. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / [ 

Електронний ресурс ]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 

http://nuwm.edu.ua/MySql/page lib.php 

2. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан 

Короленка, 6) / [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу: http://www.libr.rv.ua/ 

3. Національна бібліотека ім. В.І. Вернацького / [ Електронний ресурс ]. – 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


