
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: 2.1.07 

2. Назва: Системи виробництва та розподілу енергоносіїв 

3. Тип: обов’язковий  

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  4 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:  7 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Куба В. В., старший викладач 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• розуміти основні схеми забезпечення підприємств різними енергоносіями, системи їх 

виробництва та розподілу; 

• знати основні напрямки нормалізації енергобалансу підприємства; 

• розробляти заходи, що забезпечують функціонування єдиного комплексу енергозабезпечення 

підприємства, енергозбереження та охорону навколишнього середовища; 

• розв’язувати практичні задачі забезпечення технологічного комплексу будь-якого 

підприємства енергетичними ресурсами. 

10. Форми організації занять: лекційні заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

тестування, екзамен. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: фізика, технічна 

териодинаміка, тепломасообмін, теплопостачання промислових підприємств 

12. Зміст курсу: Газопостачання промислових підприємств. Паливне господарство при 

використанні рідкого палива. Паливне господарство при використанні  твердого палива. Системи 

виробництва стиснутого повітря. Системи виробництва штучного холоду. Системи 

водопостачання промислових підприємств. Системи і установки розділення повітря. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника: Справочник/ Под общ. ред. В.А. Григоьева, 

В.М. Зорина. – 2-е изд., перераб. - М.: Энергоатомиздат,  1991.-588 с. 

2. Алабовский А.И., Анцев Б.В., Романовский С.А. Газоснабжение и очистка промышленных газов. 

– К. Вища школа, 1985.- 246 с.  

3. Теплоэнергетические установки и системы энергоснабжения в текстильной промышленности. 
Учеб. пособие для вузов/ Н.И. Взоров, А.И. Анциферова, В.Е. Дымков и др.- др.- Легпромбытиздат, 
1991.-512 с. 

4. Теплотехнический  справочник. Т.2 / Под  ред. В.Н. Юренева и П.Д. Лебедева.-М.: Энергия, 

1986.- 896 с. 

5. Особенности промышленного водоснабжения/ Под. ред. С.М. Андоньева. – К.: Будівельник, 

1991.- 375 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
28 год. лекцій, ,28 год. практичних занять, 94 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  

Методи:інтерактивні лекції, індивідуальні завдання,  використання мультимедійних засобів 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен письмовий в кінці 7 семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування.         

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри    О. А. Рябенко, д.т.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: 2.1.07 

2. Title: Energy production and distribution systems 

3. Type: Required 

4. Level of higher education: I (Bachelor's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 4 

6. Semester when studying discipline: 7 

7. Number of established ECTS credits: 5 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Cuba V.V.,  Senior Lecturer 

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to: 

• understand the main schemes of providing enterprises with various energy carriers, their production 

and distribution systems; 

• know the main directions of normalization of the company's energy balance; 

• to develop measures ensuring the functioning of a single complex of energy supply of the 

enterprise, energy saving and environmental protection; 

• solving practical tasks of providing the technological complex of any enterprise with energy 

resources. 

10. Forms of organization of classes: lectures, independent work, practical training, testing, exam. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: physics, technical thermodynamics, 

heat-mass-exchange, heat supply of industrial enterprises 

12. Course contents: Gas supply of industrial enterprises. Fuel economy using liquid fuel. Fuel 

economy using solid fuel. Compressed air production systems. Artificial cold production systems. Water 

supply systems for industrial enterprises. Air separation systems and installations. 

13. Recommended editions:  

1. Industrial heat and power engineering and heat engineering: Directory / By common. Ed. VA 

Grigoyeva, VM Zorin - 2nd ed., Pererab. - Moscow: Energoatomizdat, 1991-588 pp. 

2. Alabovsky A.I., Antsev B.V., Romanovsky S.А. Gas supply and cleaning of industrial gases. - K. 

Higher School, 1985.- 246 pp. 

3. Thermal power plants and energy supply systems in the textile industry. Study allowance for high 

schools / N.I. Tears, AI Antsiferova V.E. Dymkiv and others.- Dr.- Legprombytizdat, 1991.-512 p. 

4. Heat engineering manual. T.2 / Ed. VN Yureneva and P.D. Lebedeva-M .: Energiya, 1986.- 896 p. 

5. Features of industrial water supply / Sub. Ed. SM Andonieva - K .: Budivelnyk, 1991. - 375 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

28 years lectures, 28 years. practical lessons 94 years. independent work. Together - 150 years. 

Methods: interactive lectures, individual tasks, use of multimedia 

15. Form and evaluation criteria: 

The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final examination (40 points): written exam at the end of the 7th semester. 

Current control (60 points): testing, questioning. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the Department OA A. Ryabenko, Doctor of Technical Sciences, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


