
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 2.1.02 

2. Назва: Низькоексергетичні опалювальні системи; 
3. Тип: нормативна; 
4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Середа В.В., кандидат 
технічних наук, доцент кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин; 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• знати теоретичні основи застосування методів прикладної термодинаміки, ексергетичного 
аналізу при оцінюванні опалювальних систем; 

• здійснювати раціональний вибір низькоексергетичних опалювальних систем, джерел 
генерації енергії у таких системах; 

• визначати ексергетичну ефективності низькоексерегтичних систем опалення; 

• здійснювати оцінку, вибір та розробку різних технічних рішень, які дозволяють скоротити 
знищення ексергії та забезпечують удосконалення опалювальних системи; 

• проводити аналіз ефективності роботи нової енерготехніки, удосконалених процесів і 
апаратів. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи; 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: технічна термодинаміка, 
тепломасообмін; 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: використання 
відновлювальних джерел енергії, теплонасосні установки та їх використання; 
12. Зміст курсу: 
Тема 1. Ексергетичний підхід до економії енергоресурсів в системах холодо- та теплозабезпечення 
будівель. 
Тема 2. Ексергетичний баланс організму людини. 
Тема 3. Визначення потреб ексергії для теплозабезпечення будівель. 
Тема 4. Низькоексергетичні опалювальні прилади та їх особливості. 
Тема 5. Доцільність використання низькоексергетичних опалювальних приладів. 
Тема 6. Термодинамічна ефективність роботи конденсаційних котлів з низькоексергетичними 
опалювальними приладами. 
Тема 7. Термодинамічна ефективність теплонасосних низькоексергетичних систем опалення. 
Тема 8. Перехід на низькотемпературні системи опалення при тепловій ізоляції будівлі. 
13. Рекомендовані навчальні видання: 

1. Куделя П.П. Низькоексергетичні опалювальні системи / П.П. Куделя, А.С. Соломаха. – К.: 
НТУУ «КПІ», 2015. – 153 с. 
2. Куделя П.П. Методи термодинамічного аналізу установок та систем: конспект лекцій /  

П.П. Куделя. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 127 с. 
3. Низькопотенційна енергетика: навч. посіб. / А. О. Редько, М. К. Безродний, М. В. Загорученко, 

Г. С. Ратушняк, О. Ф. Редько, М. Г. Хмельнюк; МОН України, НТУ України «КПІ», ОНАХТ, 
ХНУБА, ВНТУ; за ред. А. А. Долинського. – Харків: ТОВ «Друкарня Мадрид», 2016. – 412 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
28 годин лекційних занять; 14 годин практичних занять; 78 годин самостійної роботи. 
Разом – 120 годин. 
Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, дослідницький, дискусійний та 
метод проблемного викладу. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий в кінці 1 семестру. 
Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, перевірка розрахунків, виконання 
індивідуальних завдань. 
16. Мова викладання: українська. 
 
Завідувач кафедри гідроенергетики,  
теплоенергетики та гідравлічних машин,  
доктор технічних наук, професор                                   О. А. Рябенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: 2.1.02 
2. Title: Lowexergy space heating; 

3. Type: obligatory; 

4. Higher education level: ІI (master); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 1; 

6. Semester when the discipline is studied: 1; 

7. Number of established ECTS credits: 4; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Sereda V.V., сandidate of 

technical sciences (Ph. D.), associate professor at the Department of Hydro power energy, heat power energy 

and hydraulic machines. 

9. Results of studies: after studying the discipline, the student must be capable of: 

• know the theoretical bases of the methods of applied thermodynamics and exergy analysis during 

the space systems evaluation; 

• carry out rational choice of lowexergy space heating systems and sources of energy generation in 

the lowexergy space heating systems; 

• determine the exergy efficiency of lowexergy space heating systems; 

• evaluate, select and develop various technical solutions, which allow to reduce the exergy 

destruction and provide improvement of the lowexergy space heating systems; 

• carry out an analysis of the new equipment efficiency, advanced processes and different 

apparatus. 

10. Forms of organizing classes: study lessons, individual work, practical training, control measures; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: technical thermodynamics, heat and mass 

transfer. 

Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: renewable energy sources, the use of heat 

pumps installations. 

12. Course contents: 
Theme 1. An exergy approach to saving energy resources in the refrigerating and heating space systems. 

Theme 2. Exergy balance of the human body. 

Theme 3. Determination of exergy needs for buildings space heating. 

Theme 4. The features of the lowexergy space heating devices. 

Theme 5. The expediency of using lowexergy space heating devices. 

Theme 6. Thermodynamic efficiency of the condensing cauldrons and their work with the lowexergy space 

heating devices. 

Theme 7. Thermodynamic efficiency of the heat pumps lowexergy space heating. 

Theme 8. Transition to low-temperature space heating systems during building thermal insulation. 

13. Recommended educational editions: 
1. Kudelia P.P. Lowexergy space heating / P.P. Kudelia, A.S. Solomakha. – Кiyv, 2015. – 153 p. 

2. Kudelia P.P. Thermodynamic analysis of the installations and systems: lectures: P.P. Kudelia. – Кiyv, 

2014. – 127 p. 

3. Low-power energy / A. O. Redko, M. K. Bezrodnyi, M. V. Zahoruchenko, H. S. Ratushniak, O. F. 

Redko, M. H. Khmelniuk; Ministry of Education of Ukraine, Kharkiv: Printing House Madrid, 2016. – 

412 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
28 hours of lectures; 14 hours of practical lessons; 78 hours of individual work. 

Total – 120 hours. 

Methods of teaching: explanatory-illustrative, reproductive, research, discussion and method of a problem 

presentation. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final test (40 points): test exam at the end of third semester. 

Current control (60 points): testing, calculations checking, individual tasks performance. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
Head of the Department of Hydro power energy,  

Heat power energy and hydraulic machines 

Doctor of Technical Sciences, Professor                                  O.A. Ryabenko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


