
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 2.1.04 

2. Назва: Теплові насоси та їх використання; 

3. Тип: нормативна; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6; 

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: 

• здійснювати вибір низькотемпературних джерел енергії; 

• проектувати теплонасосні системи теплопостачання різних об’єктів; 

• застосовувати теплові насоси в промислових технологіях; 

• здійснювати правильну експлуатацію і обслуговування теплових насосів; 

• підвищувати ефективність використання теплових насосів. 

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

контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: низькоексергетичні 

опалювальні системи, використання відновлювальних джерел енергії, методи термодинамічного 

аналізу систем і установок; 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: математичне моделювання 

теплотехнологічних систем та процесів; 

12. Зміст курсу: 
Тема 1. Загальні відомості про теплові насоси. 

Тема 2. Режими роботи теплових насосів. 

Тема 3. Доступність, ефективність і вибір низькопотенційних джерел теплоти. 

Тема 4. Техніко-економічний розрахунок ефективності використання теплових насосів. 

Тема 5. Загальна характеристика теплонасосних систем теплопостачання. 

Тема 6. Теплонасосні системи теплопостачання з використанням сонячної енергії. 

Тема 7. Ефективність застосування теплових насосів в системах теплопостачання різних об’єктів. 

Тема 8. Використання теплових насосів в процесах сушіння. 

Тема 9. Використання теплових насосів для охолодження трансформаторів та опалення приміщень 

електромереж. 

Тема 10. Теплові насоси в системах випаровування та дистиляції рідини. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Теплові насоси та їх використання: навч. посіб. / М.К. Безродний, І.І. Пуховий, Д.С. Кутра. – 

Київ.: НТУУ «КПІ», 2013. – 312 с. 

2. Енергетична ефективність теплонасосних схем теплопостачання: моногр. / М.К. Безродний, 

Н.О. Притула. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 208 с.: іл. – Бібліогр.: с.200-207. – 110 пр. 

3. Эффективность применения тепловых насосов в установках сушки древесины: моногр. / М.К. 

Безродный, Д.С. Кутра. – К.: НТУУ «КПИ», 2011. – Библиогр.: с. 201-209. – 240 с.. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
36 годин лекційних занять; 36 годин практичних занять; 108 годин самостійної роботи. 

Разом – 180 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: The use of heat pump installations; 

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: 2; 

7. Number of established ECTS credits: 6; 

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: 

• select of low-temperature energy sources; 

• design the heat pump systems for space heating of various objects; 

• apply different types of heat pumps in industrial technology; 

• carry out the correct operation and service of heat pump systems and installations; 

• increase the efficiency of the heat pump systems and installations. 

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

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: renewable energy sources, lowexergy 

space heating, thermodynamic analysis of the installations and systems. 

Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: mathematical modeling of heat power 

systems and processes. 

12. Course contents: 
Theme 1. General information about heat pump installations. 

Theme 2. Operating modes of heat pump installations. 

Theme 3. Availability, efficiency and choice of low-potential heat sources. 

Theme 4. Techno-economic calculation of the heat pumps efficiency. 

Theme 5. General characteristics of heat pump space heating systems. 

Theme 6. Heat pump space heating systems with using of solar energy. 

Theme 7. Efficiency of heat pumps application in space heating systems of various objects. 

Theme 8. The use of heat pumps in drying processes. 

Theme 9. The use of heat pumps for transformers cooling and heating of electric grids buildings. 

Theme 10. Heat pumps in liquid evaporation and distillation systems. 

13. Recommended educational editions: 
1. The use of heat pump installations / M.K. Bezrodnyi, I.I. Pukhovyi, D.S. Kutra. – Кiyv.: NTUU 

"KPI", 2013 – 312 p. 

2. Energy efficiency of heat pump heat space heating systems / M.K. Bezrodnyi, N.O. Prytula. – Кiyv.: 

NTUU "KPI", 2012 – 208 p. 

3. Efficiency of heat pumps application in wood drying equipment / M.K. Bezrodnyi, D.S. Kutra. – 

Кiyv.: NTUU "KPI", 2011 – 240 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
36 hours of lectures; 36 hours of practical lessons; 108 hours of individual work. 

Total – 180 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 second 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


