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Вступ 
 

Навчальна дисципліна «Теплогенеруючі установки» є 
складовою циклу професійної підготовки освітньо-професійної 
програми «Будівництво та цивільна інженерія 
(теплогазопостачання та вентиляція)» першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти.  

Предметом вивчення дисципліни є котельні установки 
населених пунктів та об’єктів. Компетентності, отримані 
здобувачем вищої освіти, дозволять розробляти, впроваджувати і 
супроводжувати проекти котельних установок з урахуванням 
аспектів проблем, що вирішуються, включаючи проектування, 
будівництво (монтаж), експлуатацію та технічне обслуговування 
обладнання теплогенеруючих установок. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Теплогенеруючі 
установки» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
«Будівництво та цивільна інженерія (теплогазопостачання та 
вентиляція)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 
Отримані під час вивчення дисципліни знання базуються на 
попередньому вивченні дисциплін дисциплін  “Газопостачання”, 
“Водопідготовка систем теплопостачання”, “Вентиляція”, 
“Термодинаміка та тепломасообмін”, “Технічна механіка рідин і 
газу”, “Теплогазопостачання та вентиляція”. Вивчення курсу 
передбачає цілеспрямовану роботу над вивченням спеціальної 
літератури, активну роботу на лекціях, практичних заняттях, 
самостійну роботу та виконання поставлених задач. 

 
Анотація 

 
Навчальна дисципліна «Теплогенеруючі установки» має 

обсяг 3 кредити ЄКТС і передбачає лекції, практичні заняття, 
самостійну роботу, проміжні (комп’ютерне тестування, усне 
опитування) та підсумкові (екзамен) контрольні заходи. Основні 
теми дисципліни: котельні та їх використання; котли та їх 
застосування; види палива; теплогенеруючі установки населених 
пунктів та об’єктів. 

Ключові слова: котельні, котли, паливо, проектування, 
будівництво, експлуатація. 
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Abstract 
 

Discipline « Heat generating units » has a volume of 3 credits 
ECTS and provides lectures, workshops, individual work, intermediate 
(computer tests, oral interviews) and final (exam) control measures. The 
main topics of the course: boiler houses and their use; boilers and their 
applications; types of fuel; heat generating installations of settlements 
and objects. 

Key words: Boiler houses, Boilers, Fuel, Design, Construction, 
Operation. 
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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 
Кількість кредитів, 
відповідних ECTS – 

3 
19 «Архітектура та 

будівництво» 
192 «Будівництво та 
цивільна інженерія» 

 
Спеціалізація — 

Теплогазопостачання 
та вентиляція 

нормативна 

Модулів – 1 Рік підготовки 
Змістових модулів – 

1 4-й 5-й 

Індивідуальне 
завдання –  

Семестри 
8-й 9-й 

Лекції, год. 

Загальна кількість 
годин – 90 

24 2 
Практичні заняття, 

год. 
12 8 

Тижневих годин для 
денної форми 

навчання: 
аудиторних – 2; 

самостійної роботи 
студента – 2,25 

Рівень вищої світи: 
перший 

(бакалаврський)  
рівень 

Самостійна робота, 
год. 

54 80 
Індивідуальне 

завдання 
- - 

Вид контролю 
екзамен 

 
Примітка. Співвідношення кількості аудиторних занять до 
самостійної та індивідуальної роботи становить: 
- денна форма навчання - 40% до 60 %; 
- заочна форма навчання - 11 % до 89 %. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Предметом вивчення дисципліни «Теплогенеруючі 
установки» (ТГУ) є вивчення конструктивних особливостей, основ 
розрахунку, будівництва і експлуатації ТГУ і допоміжних споруд 
різного призначення. Вивчення навчальної дисципліни допоможе 
майбутнім фахівцям вирішувати  питання, пов'язані з вибором, 
проектуванням, налагоджуванням та надійною, економічною 
експлуатацією ТГУ, а також ефективним використанням паливно-
енергетичних ресурсів. 

Мета вивчення дисципліни - підготовка фахівця, який 
володітиме теоретичними знаннями і практичними навичками 
щодо раціонального вибору котлів, проектування та будівництва 
систем ТГУ населених пунктів та об’єктів, режиму їх роботи, умов 
експлуатації.  

Завдання дисципліни – сформувати у студентів знання та 
вміння, необхідні для вирішення питань, пов'язаних із роботою 
систем ТГУ, вибором, проектуванням, розрахунком обладнання, 
оволодіти сучасними методами  генерації теплоти  у  великих  
об’ємах. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 
повинен: 

знати: вимоги нормативних документів до проектування  
та експлуатації ТГУ; схеми котельних установок та систем їх 
водопостачання, подачу палива  та повітря, видалення продуктів 
горіння; особливості видобування, обробляння та транспортування 
палива; технологічні складові, елементи та стадії експлуатації ТГУ; 
методики розрахунку ТГУ; особливості проектування та 
експлуатації установок; правила безпеки. 

вміти: аналізувати та приймати рішення щодо вибору 
систем та схем ТГУ; вибирати, розраховувати котлові агрегати, 
підбирати та розраховувати обладнання ТГУ; визначати параметри 
роботи і проводити випробування та налагодження 
теплогенеруючих установок; творчо підходити до вирішення 
інженерних задач; користуватись нормативними документами, 
науково-технічною літературою; застосовувати одержані знання на 
практиці. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. 
 

ТЕМА 1. Відомості  про системи теплопостачання та 
споживачів теплоти. Сучасні  методи  генерації теплоти  у  великих  
об’ємах. Перспективи та основні тенденції в розвитку ТГУ. 

ТЕМА 2. Водне господарство теплогенеруючих установок  і  
внутрішньокотлова гідродинаміка. Котельні установки та системи 
їх водопостачання; паливо. Силові конструкції і матеріали в 
теплогенераторах. Генерування теплоти в парових та водогрійних 
котельнях. Технічні характеристики палив і їх спалювання. 
Тепловий баланс теплогенератора. 

ТЕМА 3. Загальні фізико-хімічні основи теорії горіння, 
основні поняття  і визначення. Подача повітря та видалення 
продуктів горіння. Особливості горіння газів, рідких та твердих 
палив. Визначення необхідної кількості повітря. Ручне та 
механізоване шлако- та золовидалення. Складування та утилізація 
шлаків та золи. 

ТЕМА 4. Системи теплового контролю та регулювання 
технологічних параметрів. Котельні агрегати малої  та середньої 
потужності, особливості їх роботи.. Задачі систем контролю та 
автоматики. 

ТЕМА 5. Схема газоповітряного тракту. Димарі: їх робота і 
розрахунок. Визначення аеродинамічного опору елементів тракту. 
Нормативний метод розрахунку. Природна та примусова тяга. 
Димарі. Конструкції та розрахунок. Вибір тягодуттєвих машин. 

ТЕМА 6. Принципи роботи, основні положення, 
класифікація, принципові теплові схеми. Нетрадиційні ТГУ 
(атомні, сонячні,  геотермальні). Основи проектування ТГУ та їх 
реконструкції. 
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4. Структура навчальної дисципліни  
 

Назви змістових  
модулів і тем 

Денна/заочна форма 

у тому 
числі 

у тому числі 

л п лаб інд ср 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  
Тема 1. Відомості  про системи 
теплопостачання та споживачів 
теплоти. 

16/15 4/0 2/2 - - 10/14

Тема 2. Водяне господарство 
теплогенеруючих установок  і  
внутрішньо-котлова гідродінаміка  

18/18 4/1 2/2 - - 10/14

Тема 3. Загальні фізико-хімічні 
основи теорії горіння, основні поняття  
і визначення.  

14/14 4/0 2/0 - - 10/14

Тема 4. Системи теплового контролю 
та регулювання технологічних 
параметрів.  

14/16 4/0 2/2 - - 8/14 

Тема 5. Схема газоповітряного тракту. 14/15 4/1 2/2 - - 8/12 
Тема 6. Принципи роботи, основні 
положення, класифікація, принципові 
теплові схеми. 

14/12 4/0 2/0 - - 8/12 

Разом змістовний модуль 1 90/90 24/212/8 - - 54/ 
80 

Разом модуль 1 90/90 24/212/8 - - 54/ 
80 

Усього годин 90/90 24/212/8 - - 54/ 
80 
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5. Теми практичних занять 
 

№ 
з/п Тема заняття 

Кількість 
годин 

денна/заочна 
форма 

навчання 

1. Розрахунок ентальпій повітря та 
продуктів палива 2/2 

2. Визначення теплопродуктивності 
котельні 2/2 

3. Тепловий баланс і теплова економічність 
котельної установки 2/0 

4. Розрахунок розсіювання продуктів згорання,  
розрахунок та вибір димаря 2/2 

5. Розрахунок та вибір обладнання 
пом’якшення води 2/2 

6. Розрахунок системи безперервного 
продування 2/0 

Разом з дисципліни 12/8 
 

6. Самостійна робота 
 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної 
(заочної) форми навчання: 12 (8) годин – підготовка до аудиторних 
занять; 18 (18) годин – підготовка до контрольних заходів. 24 (54) 
години – підготовка питань, які не розглядаються під час 
аудиторних занять, а саме: 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
денна ф. заочна ф. 

1 Вимоги до якості живильної води для 
парових та водогрійних котлів. 

4 9 

2 Сепарація пари. 4 9 
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3 Солерозчинники, їх призначення, будова 
та обслуговування. 

4 9 

4 Камерні топки для спалювання газу. 4 9 
5 Вибухові клапани, їх призначення, 

конструкція та розміщення. 
4 9 

6 Пароперегрівачі парових котлів, їх 
призначення, конструкції,будова, 
обслуговування. 

4 9 

 Разом 24 54 
 

7. Методи навчання  
 

1. Лекційний курс проводиться із використанням 
мультимедійних презентацій та дискусійним обговоренням 
проблемних питань. 
2. Практичні заняття проводяться із застосуванням необхідних 
роздаткових матеріалів, електронних та паперових версій 
навчальних методичних та довідкових літературних джерел у 
форматах PDF, DOC. 
3. Методи активного навчання передбачають роботу в групах, 
розв’язування ситуаційних завдань, кейсів. 
4. Консультації. 
5. Самостійна робота студентів. 
 

8. Методи контролю 
 

Оцінювання навчальних досягнень студентів за усіма 
видами навчальних робіт проводиться за поточним і підсумковим 
контролем. 

Контроль знань студентів з навчальної дисципліни 
проводиться в системі Moodle. 

Перевірка практичних умінь здійснюється під час 
практичних занять і за результатами виконання самостійної роботи. 

Підсумковий контроль знань - у формі екзамену. 
Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали 

оцінювання. 
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Основними критеріями, що характеризують рівень 
компетентності студента при оцінюванні результатів поточного та 
підсумкового контролів є такі: 

 виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені 
робочою програмою навчальної дисципліни; 

 глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 
навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 
рекомендованих літературних джерелах; 

 вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх 
взаємозв’язку і розвитку; 

 характер відповідей на поставлені питання (чіткість, 
лаконічність, логічність, послідовність тощо); 

 вміння застосовувати теоретичні положення під час 
розв’язання практичних задач; 

 вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 
Критерії оцінювання результатів поточної роботи (завдань, 

шо виконуються на практичних, результати самостійної роботи 
студентів) проводиться у % від кількості балів, виділених на 
завдання, із заокругленням до цілого числа: 

 0% - завдання не виконано;  
 40% - завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру;  
 60% - завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці;  
 80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
 100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 
 

9. Розподіл балів, які отримують  студенти 
 

Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 
100-бальній шкалі. 
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Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль 1 Підсумковий 
 контроль Сума 

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 
40 100 

10 10 10 10 10 10 
 
В заліковій відомості результати навчання 

проставляються за двома шкалами - 100-бальною та національною.  
Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка за національною шкалою 

90–100 відмінно 
82–89 добре 74–81 
64–73 задовільно 60–63 
35–59 незадовільно з можливістю повторного 

складання 
0–34 незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 

10. Методичне забезпечення 
 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни містить: 
1. Каталоги сучасних архітектурно-планувальних та 
конструктивних рішень котелень і споруд різного призначення. 
2. Реальні проекти, виконані проектними організаціями. 
3. Навчальні проекти, виконані студентами. 
4. Моделі та макети. 
5. Відеофільми та відеофрагменти. 
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6. Слайдові презентації до лекційних та практичних занять. 
7. Методичні рекомендації до самостійної роботи та 
практичних занять студентів з навчальної дисципліни 
“Теплогенеруючі установки” 03-02-378 / М.В. Бляшина -  Рівне : 
НУВГП, 2019. 
 

11. Рекомендована література 
Базова 

 
1. Ткаченко О.О. Викотемпературні процеси та установки : 

Підручник. К. : А.С.К., 2005. 480 с. – (Технічна освіта). 
2. Фокин В.М. Теплогенерирующие установки систем 

теплоснабжения. М. : Изд-во «Машиностроение», 2006. 240 с. 
3. Винокурова Л. Е. Основи охорони праці: навч. посіб. для 

професійно-технічних навчальних закладів / Винокурова Л. Е., 
Васильчук М. В., Гаман М. В. К. : Факт, 2005. 
4. Драганов Б.Х. Експлуатація теплоенергетичних установок і 

систем / Драганов Б.Х, Іщенко В.В., Шеліманова О.В. К. : Аграрна 
освіта, 2009. 
5. Ліхтман М. Ю. Обладнання та експлуатація котелень: 

запитання і відповіді / М. Ю. Ліхтман, Л. О. Храмович. К. : 
Техніка, 1997. 

 
Допоміжна 

 
1. Шарапов Е.В., Макаров А.Я. Теплогенерирующие установки : 
курсовое проектирование. Ульяновск : Изд-во УлГТУ, 2006. 99с. 
2. Роддатис К.Ф., Полторацкий А.М. Справочник по котельным 
установкам.-М. : Энергоатомиздат, 1989. 488 с. 
3. ДБН Б.2.2-5:2011 Благоустрій територій [Чинний від 2012-09-01]. 
Вид. офіц.  Київ : УкркомунНДІпрогрес, 20112. 
4. НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання. 
[Чинний від 2015-07-07]. Вид. офіц. Київ : Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості України, 2015.  
5. НПАОП 0.00-1.81-18. Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском. [Чинний від 2018-
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05-25]. Вид. офіц. Київ : Міністерство соціальної політики України, 
2018.  
6. ДБН В.2.5-77: 2014. Котельні. [Чинний від 2015-01-01]. Вид. 
офіц. Київ : Мінрегіон України, 2014.  
 

12. Інформаційні ресурси 
 

1.  Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово- комунального господарства України / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/ 
2.  Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://saee.gov.ua/ 
3.  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: hhttp:/www.nerc.gov.ua 
4.  Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 
75) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka  
 
 
Розробник:       Бляшина М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


