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Вступ 
Програма навчальної дисципліни «Теплоенергетика. Вступ до спеціа-

льності» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
бакалавра за спеціальністю 144 «Теплоенергетика». Предметом вивчення 
навчальної дисципліни є формування базових знань про процес навчання за 
кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» та основ дисциплін, що складають спеці-
алізацію 144. «Теплоенергетика» з питань досягнення економічних та еколо-
гічно безпечних режимів експлуатації теплоенергетичних установок. Курс є 
фундаментальним при підготовці теплоенергетиків. Він ґрунтується  на еле-
ментарних знаннях з: вищої математики, фізики, хімії, електротехніки та гід-
рогазодинаміки. 

Анотація 
При вивченні дисципліни розглядається: основи термодинаміки, про-

цеси перетворення енергії, основи гідро-газодинаміки, зокрема закони руху 
в’язких рідин. Розглядаються закони тепломасообміну та променевого пере-
носу енергії. Аналізуються процеси горіння та перетворення палив. Розгля-
даються поновлювані джерела енергії та перспективи їх розвитку в Україні. 
Вивчаються котельні установки, нагнітачі та теплові двигуни, а також різно-
манітні теплообмінники, сушильні та холодильні апарати. Приділяється увага 
економічним питанням теплоенергетики та енергоменеджменту. Звертається 
увага на системи контролю процесів перетворення енергії та  засоби їх авто-
матизації. Аналізуються перспективи розвитку теплоенергетики, зокрема 
ТЕС та АЕС в Україні. Вивчаються основні фактори впливу теплоенергетики 
на довкілля.  

Ключові слова: енергія, перетворення, тепломасообмін, енергомене-
джмент, теплові установки, викиди.        

Introduction 
Program of the subject “Heat power engineering. Introduction to specialty” 

corresponds to educational and professional program for training bachelors by spe-
ciality 144 “Heat power engineering”. The subject of studies is formation of basic  
knowledge of the study process by the level “Bachelor” and foundations of the 
subject included in the specialty 144”Heat power engineering“ on the issues  of 
achieving economic and ecologically safe regimes of heat engineering units 
maintenance. The course is fundamental for training thermal power engineering 
specialists. It is based on elementary knowledge of higher mathematics, chemistry, 
physics, electrical engineering and hydro gas dynamics.     

Abstract 
Program stipulates the study of such subjects as foundations of thermody-

namic processes of energy transformation, foundations of hydro gas dynamics, in 
particular, the laws of viscous liquids movement The laws of heat mass exchange 
and radiant energy transport are considered. The processes of fuel burning and 
transformation are analyzed. The renewed energy sources and perspectives of their 
development in Ukraine are considered. Boilers, blowers and thermal engines are 
studied, as well as different heat exchangers, drying and cooling apparatus. Eco-
nomic problems of heat power engineering and energy management are paid atten-
tion to. The attention is drawn to the  control systems of energy transformation 
processes and the means for their automatization. The perspectives of heat power 
engineering development in Ukraine are considered, in particular of thermal power 
plants development and nuclear ones. Main factors of the influence of heat power 
engineering on the environment are studied.    

Key words: energy, transformation, heat mass exchange, energy manage-
ment, heating units, effluents.               
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1 Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників 

Галузь знань, спеціаль-
ність, рівень вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма  

навчання 
 

 
Кількість креди-
тів                   3,0 

 
 

Галузь знань 14 
Електрична інженерія 

 

 
 

Цикл  
фахової підготовки 

Модулів:           1  
 
 
 

Спеціальність: 144 
 Теплоенергетика 

Рік підготовки 
Змістовних мо-
дулів:                2 

1-й 2-й 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання - немає 

Семестр 

2-й 4-й 

 
 

Загальна кіль-
кість годин:  90 

 

Лекції 
20 год. 4 год. 

Практичні 
20 год.  6 год. 

Лабораторні 
немає немає 

 
Тижневих годин 

денної форми 
навчання:  

аудиторних:  4,0 

СРС:              5,0 

 
 

Рівень вищої освіти: 
Бакалавр 

Самостійна робота 
50 80 

Індивідуальні за-
вдання 

немає не має 
Вид контролю 

залік залік 
 

 
Зауваження. 
Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної та індиві-

дуальної роботи складає: 34% до 66%; 
для заочної форми навчання: 11% до 89%. 
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2 Мета викладання та завдання дисципліни 
Мета дисципліни - надати студентам базові знання про фізичну суть 

явищ та основи процесів і будову устаткувань, які використовуються в теп-
лоенергетиці, в тому числі при експлуатації котелень, теплових мереж і  еле-
ктростанцій та окреслити їх перспективи розвитку.  

Завдання дисципліни – допомогти студентам оволодіти основами спо-
собів підвищення ефективності перетворення енергії палива в теплову і елек-
тричну; засвоїти принципи ефективного використання сонячної енергії та її 
похідних, оволодіти способами використання енергії вторинних енергоресур-
сів та захисту довкілля від шкідливого впливу генерації, використання та пе-
ретворення різних видів енергії.  

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати основні закони фізики, хімії та гідро-газодинаміки на яких ґру-
нтується теплоенергетика, структуру підприємств теплопостачання, ТЕС та 
АЕС, цехову організацію керування виробничими процесами; розуміти будо-
ву та принципи роботи основного обладнання підприємств. Бачити перспек-
тиви розвитку нових технологій генерації тепла та електроенергії., зокрема 
використання сонячних батарей, підземного тепла, біоустановок для проду-
кування рідкого та газового палив. Усвідомлювати необхідність розвитку   
газотурбінних та парогазових надбудов на електростанціях. 

Бакалавр за спеціальністю «Теплоенергетика» повинен вміти: 

Робити пошук та аналіз потрібної інформації. Читати, складати і розра-
ховувати принципові теплові схеми теплоенергетичного устаткування. Роз-
раховувати термодинамічні процеси в їх основних елементах та їх енергетич-
ні характеристики. На підставі розрахунків вибирати технологічні схеми та 
режими, що мінімізують затрати палива на генерацію тепла і електроенергії. 
Виконувати вимірювання режимів роботи обладнання, оцінювати його стан 
та виконувати випробовування після його монтажу. Організовувати роботу з 
дотриманням норм санітарної гігієни та безпечної експлуатації обладнання.  

Магістр за спеціальністю «Теплоенергетика» повинен бути підго-

товленим: 

до виробничо-технічної, організаційно-керівної, проектно-конструк-
торської та науково-дослідної діяльності в галузі виробництва, розподілу та 
споживання теплової та електричної енергій. 

Магістр повинен бути підготованим до роботи в наукових та навчаль-
них закладах на посадах молодшого наукового співробітника, наукового 
співробітника та викладача. 

Магістр може працювати на промислових підприємствах різного про-
філю в галузі експлуатації теплотехнічних систем та установок.  Виконувати 
дослідження їх характеристик, розробляти удосконалені схеми та розробляти 
відповідну проектно-конструкторську документацію. На виробництві магістр 
повинен бути підготовленим до роботи на посадах: інженер-енергетик; інже-
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нер з використання вторинних енергоресурсів; інженер-конструктор; інже-
нер-проектувальник; начальник цеху; головний енергетик підприємства; за-
ступник головного інженера.   

3 Програма навчальної  дисципліни. Модуль 1. 
Змістовний модуль 1 

 Структура навчального процесу за спеціальністю. Базові знання 
необхідні для засвоєння курсу теплоенергетика. Основи гідро-
газодинаміки. Основи тепло-масообміну. 

1 Структура навчального процесу за спеціальністю 

Освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра та магістра. Навчальний план 
спеціальності. Організація навчального процесу. Екологічні вимоги до струк-
тури навчання. 

2 Базові знання необхідні для засвоєння курсу теплоенергетика 

Основні поняття термодинаміки: параметри стану речовини; термоди-
намічні процеси; основні закони перетворення енергії. 

3 Основи гідро-газодинаміки 

Фізичні характеристики газів та рідин. Гідростатика, закон Паскаля. 
Кінематика і динаміка газів та рідин. Рівняння Бернуллі для в’язкої рідини. 
Гідравлічні опори. 

4 Основи тепло-масообміну 

 Теплопровідність. Конвективний теплообмін. Теплове випромінюван-
ня. Масообмін. 

Змістовний модуль 2 

Джерела енергії та їх використання. Енергетичні установки. Сис-
теми теплопостачання. Економіка та енергозбереження. Енергетичний 
менеджмент. Заходи  мінімізації техногенного навантаження енергетики 
на довкілля. Засоби вимірювання та автоматизація процесів в енергетиці 

5 Джерела енергії та їх використання  

Паливо, його види, склад і теплота згоряння. Горіння, генерація газу, 
піроліз. Поновлювані джерела енергії: енергія Сонця, вітру, Землі та біомаси. 

6 Енергетичні установки 

Котельні, нагнітачі та двигуни. Класифікація нагнітачів, характеристи-
ка та робоча точка нагнітачів. Теплові двигуни та їх характеристики. Тепло-
технічні установки. 
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7 Системи теплопостачання 

 Системи виробництва та розподілу тепла. Парові та водогрійні коте-
льні. ТЕЦ та ТЕС. Теплові мережі. 

8 Економіка та енергозбереження. Енергетичний менеджмент 

 Консалтингові схеми в теплоенергетиці. Енергетичний менеджмент і 
аудит. Аналіз ефективності енергетичного обладнання. Енергозбереження та 
вторинні енергоресурси. Економіка енергетики. 

9  Заходи  мінімізації техногенного навантаження енергетики на  
    довкілля  

Види техногенного навантаження енергетики на довкілля. Методи зме-
ншення такого навантаження. Основні засоби протидії забрудненню геосфе-
ри, атмосфери та води. 

10 Засоби вимірювання та автоматизація процесів в енергетиці 

Теплотехнічні вимірювання (температури, тиску, витрати потоку, 
складу речовини). Моделювання та оптимізація теплотехнічних процесів і 
обладнання. Автоматизація процесів. 

4 Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістов-
них модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 
всьо-

го 
лекц.   прак.   

    
інд 
роб 

сам. 
роб.  

всьо-
го 

лекц.   прак.    інд. 
роб. 

сам. 
роб.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1. Змістовний модуль 1. Структура навчального 
процесу за спеціальністю. Базові знання необхідні для засвоєння курсу 
теплоенергетика. Основи гідро-газодинаміки та тепло-масообміну. 

Тема 1. Освіт-
ньо-кваліфікацій-
ні рівні бакалавра 
та магістра. На-
вчальний план 
спеціальності. 
Організація на-
вчального проце-
су. Екологічні 
вимоги до струк-
тури навчання. 

 
 
 

9 
 

 
 

2 

 
 

2 

 

 

- 

 

 

5 

 

 

 
9 

 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

8 
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Тема 2. Основні 
поняття термо-
динаміки: пара-
метри стану ре-
човини; термоди-
намічні процеси; 
основні закони 
перетворення 
енергії. 

9 2 2 - 5 

 

 

 

9 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

8 

Тема 3. Фізичні 
характеристики 
газів та рідин. 
Гідростатика, за-
кон Паскаля. Кі-
нематика і ди-
наміка газів та 
рідин. Рівняння 
Бернуллі для в’я-
зкої рідини. Гід-
равлічні опори. 

9 2 2 - 5 9 

 
 
- 
 

1 - 8 

Тема 4. Теплоп-
ровідність. Ко-
нвективний теп-
лообмін. Тепло-
ве випроміню-
вання. Масооб-
мін. 

9 2 2 - 5 9 1 1 - 7 

Разом  за  моду-
лем 1 

36 8 8 - 20 36 2 3 - 31 

Модуль 1. Змістовний модуль 2. Джерела енергії та їх вико-
ристання. Енергетичні установки. Системи теплопостачання. Економі-
ка та енергозбереження. Енергетичний менеджмент. Заходи  мінімізації 
техногенного навантаження енергетики на довкілля. Засоби вимірю-
вання та автоматизація процесів в енергетиці 

Тема 5. Паливо, 
його види, склад 
і теплота згорян- 
ня. Горіння, ге-
нерація газу, 
піроліз. Понов-

 
 

9 

 

2 

 

2 

 

- 

 

5 

 

  9 

 

1 

 

- 

 

- 

 

8 
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лювані джерела 
енергії: енергія 
Сонця, вітру, Зе- 
млі та біомаси. 

Тема 6. Котельні, 
нагнітачі та дви-
гуни. Класифіка-
ція нагнітачів, ха-
рактеристика та 
робоча точка наг-
нітачів. Теплові 
двигуни та їх хара 
ктеристики. Теп-
лотехнічні уста-
новки. 

9 2 2 - 

 

 

 

 

5 9 - 1 - 8 

Тема 7. Системи 
виробництва та 
розподілу тепла. 
Парові та водог-
рійні котельні. 
ТЕЦ та ТЕС. Теп-
лові мережі. 

9 2 2 - 5 9 - 1 - 8 

Тема 8. Консал-
тингові схеми в 
теплоенергетиці. 
Енергетичний ме-
неджмент і аудит. 
Аналіз ефектив-
ності енергетич-
ного обладнання. 
Енергозбереження 
та вторинні енер-
горесурси. Еконо-
міка енергетики. 

9 2 2 - 5 9 - - - 9 

Тема 9. Види тех-
ногенного наван-
таження енерге-
тики на довкілля. 
Методи зменшен-
ня такого наван-
таження. Основні 

 
 

9 
 

 

2 2 - 5 9 - 1 - 8 
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засоби протидії 
забрудненню гео-
сфери, атмосфери 
та води. 

Тема 10. Тепло-
технічні вимірю-
вання (температу-
ри, тиску, витрати 
потоку, складу ре-
човини). Моделю-
вання та оптимі-
зація теплотехні-
чних процесів та 
обладнання. Ав-
томатизація про-
цесів. 

9 2 2 - 5 9 1 - - 8 

Разом  за  моду-
лем 2 

54 12 12 - 30 54 2 3 - 49 

Всього годин 90 20 20 - 50 90 4 6  80 

5 Теми практичних занять 

№ 
п/п 

Теми занять 
Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1 
 

Інструктаж з охорони праці при роботі в комп’ 
ютерному класі.  
Тема 1. Розрахунок процесів з ідеальним газом.
Перший та другий закони термодинаміки. За-
кони перетворення енергії. Динаміка і кінема-
тика ідеальної та в’язкої рідини. 

2 1 

2 
Тема 2. Основи тепломасообміну. Теплопро-
відність. Конвективний теплообмін. Теплове 
випромінювання.  

2 - 

3 
Тема 3. Склад палива. Теплота згорання. Га-
зогенерація та піроліз. Поновлювані джерела 
енергії. Енергія Сонця, вітру та Землі. 

2 1 

4 
Тема 4. Теплоенергетичні установки. Типи 
котлів. Нагнітачі та теплові двигуни. Харак-
теристики та робоча точка нагнітача. 

2 - 

5 
Тема 5. Теплотехнічні установки. Ректифіка-
ційні установки. Холодильні установки. Ви-

2 - 
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сокотемпературні установки. 

6 
Тема 6.  Теплоенергетичні системи. Джерела 
теплопостачання. ТЕЦ та ТЕС. Системи ви-
робництва та розподілу енергоносіїв.  

2 1 

7 
Тема 7.  Економіка та енергозбереження в 
енергетиці. Енергоменеджмент. 

2 1 

8 
Тема 8.  Проблема зменшення техногенного 
навантаження теплоенергетики на оточення. 

2 1 

9 
Тема 9. Засоби вимірювання та автоматизації 
процесів у теплоенергетиці. 

2 - 

10 
Тема 10. Моделювання та оптимізація проце-
сів та режимів роботи теплоенергетичного 
обладнання. 

2 1 

Всього 20 6 
 

7 Самостійна робота 

З 50 годин на самостійну роботу ДФН 20 планується на вивчення і 
оформлення відповідей на контрольні питання до кожної лекції; 20 год. на  
оформлення звітів до практичних робіт; 10 год. на самостійне вивчення тем 
за списком 7.1.  

Для ЗФН із 80 год. для самостійної роботи: 26 год. на оформлення звітів 
до практичних робіт;  54 год. на вивчення тем за списком 7.1.                                           

                                                                          Список 7.1 
                                                      Теми для самостійного вивчення 

№ 
п/п 

Теми занять 
Кількість 

годин, ДФН 
Кількість 

годин, ЗФН 

1 

Освітньо-кваліфікаційні рівні бакала-
вра та магістра. Навчальний план спе-
ціальності. Організація навчального 
процесу рівня «бакалавр». 

2 6 

2 

Перше та друге начала (закони) тер-
модинаміки. Обмеження на природні 
процеси, що ними накладаються. Те-
плові машини та їх ККД. 

2 6 

3 

Гідростатика, закон Паскаля. Кінема-
тика і динаміка газів та рідин. Рівнян-
ня Бернуллі для в’язкої рідини. Гідра-
влічні опори. 

2 6 

4 
Конвективний теплообмін. Закони 
теплового випромінювання. 

2 6 
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5 
Теплота згоряння палива. Горіння, гене-
рація газу, піроліз. Поновлювані дже-
рела енергії. 

2 6 

6 
Нагнітачі та двигуни. Класифікація 
нагнітачів, характеристика та їх робо-
ча точка. 

2 6 

7 
Парові та водогрійні котельні. ТЕЦ та 
ТЕС. Теплові мережі. 

2 6 

8 

Енергетичний менеджмент і аудит. 
Аналіз ефективності енергетичного 
обладнання. Енергозбереження та 
використання вторинних енергоресу-
рсів. 

2 6 

9 

Техногенне навантаження теплоенер-
гетики на довкілля. Методи зменшен-
ня такого навантаження. Основні за-
соби протидії забрудненню геосфери, 
атмосфери та води. 

2 6 

Всього 18 54 

7.2 Оформлення звіту про самостійну роботу 

Підсумком самостійної роботи вивчення дисципліни є складання пи-
сьмового звіту за темами, вказаними у таблиці. 

Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 1,5 сторінки на 1 год. 
самостійної роботи.  

Звіт включає план, основну частину, висновки та список літератури. 
Оформлюється на стандартному папері формату А4 (210 х 297) з одного бо-
ку. Поля: верхнє, нижнє та ліве - 20 мм, праве - 10 мм. Звіт може бути руко-
писним або друкованим і виконується українською мовою.  

Захист звіту про самостійну роботу відбувається у терміни, спільно 
обумовлені студентом і викладачем. 

 
8. Методи навчання 

На лекційних заняттях використовуються конспекти лекцій в елект-
ронній формі, які подаються студентам мультимедійними засобами. Зокрема, 
використовуються навчальні відеофрагменти про теплоенергетичне облад-
нання, їх зображення та схеми. Для унаочнення предмету вивчення прово-
дяться екскурсії на Рівненську ТЕЦ і об’єкти теплопостачання. 

Розрахунки до практичних занять рекомендуємо проводити у 
комп’ютерних класах, де виконуються симуляційні експерименти з викорис-
танням оболонки MathCАD.   
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9. Методи контролю 

Поточний контроль знань студентів денної та заочної форм навчання 
здійснюється:  

- шляхом підготовки письмових звітів про вивчення поточних тем; 
- виконання модульних контрольних робіт після вивчення кожного 

змістовного модуля;  
- на практичних заняттях шляхом захисту робіт; 
-  на консультаціях – індивідуальним захистом самостійних та кон-

трольних робіт. 
 Підсумковий контроль знань студентів денної (заочної) форми на-
вчання у другому (третьому) семестрі робиться за результатами контролю 
поточних занять та за результатами складання поточних модулів.  
  

10. Розподіл балів, які отримують студенти при поточ-
ному та підсумковому тестуванні (залік) 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

 В
сь

ог
о 

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 

40 60 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 
100 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всіма 
формами навчальної 
діяльності 

Оцінювання за національною  
шкалою  (для заліку) 

90 – 100 зараховано 
82 – 89 зараховано 
74 – 81 зараховано 
64 – 73 зараховано 
60 – 63 зараховано 
35 – 59 2 – не зараховано (повторна здача) 
0 – 34 2 – не зараховано (повторний курс)

 
11.  Методичне забезпечення дисципліни 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни включає: 

-  конспект лекцій на паперовому та електронному носіях. Рівне. 2019р. 
-  методичні вказівки до виконання практичних робіт. Рівне. 2019р. 
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12.  Рекомендована література 

Базова 
1. Д. В.  Степанов ,  С. Й. Ткаченко. Теплоенергетика. Вступ до спеціа-

льності. Вінниця. ВНТУ. 2011, - 100 с.  
2. А.А. Карпюк, Ю.Б. Підгайний, Л.А. Карпюк. Вступ до спеціальності. 

Рівне. НУВГП. 2017, - 103 с.  
3. М.В. Топольницький. Атомні електричні станції. – Львів: видавницт-

во "Бескид Біт", 2005. -523 с. 
4.   Энергетика и охрана окружающей среды / Под р. . Н. Г. Залогина 

и др. – Москва: Энергия, 1979. – 342 с. 

Допоміжна література 

1. Тевлин С.А.. Атомные электрические станции с реакторами 
ВВЭР-1000. – Москва: Изд. дом МЭИ, 2008. – 358 с.   
2.  Ривкин С.А. Термодинамические свойства водяного пара.  – Москва: 
Энергия, 1979 – 345 с. 
3. Теплотехнический справочник в 2-х томах. Ред. В.Н. Юреньева и Ле-
бедева. - М., Энергия,  1971. 

13. Інформаційні ресурси 

1. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nuwm.edu.ua /naukova-
biblioteka. 

2. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, пл. 
Короленка, 6) / [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://libr.rv.ua. 

3. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського (м. Київ. Го-
лосіївський проспект, 3) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/. 

4. Державна науково-технічна бібліотека України (м. Київ, вул. 
Aнтоновича, 180) / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://gnbt.gov.ua/. 

5. Науково-технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка Національного тех-
нічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» (м. Київ, Проспект Перемоги, 37)/ [Електронний ресурс].- Ре-
жим доступу: http://www.library.kpi.ua/. http://culonline.com.ua/. http:/ela.kpi.ua/ 
handle/123456789/2145. 

6. Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого (м. Київ, 
вул. Грушевського, 1) / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://elib.npl.org/. 

7. Науково-технічна бібліотека Національного університету 
«Львівська політехніка» (м. Львів, вул. Професорська. 1 ) у [Електронний 
ресурс]. - Режим доступу: http:library.lp.edu.ua/ttp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


