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Вступ 

Програма навчальної дисципліни «Механічне і допоміжне 
обладнання гідроенергетичних установок (ГЕУ)» складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 
спеціальності 145 «Гідроенергетика». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є склад та 
параметри  сучасного механічного і допоміжного обладнання  та 
допоміжних приміщень гідроелектростанцій та гідроакумулюючих 
електростанцій, що необхідно для прийняття оптимальних рішень 
при проектуванні будівель ГЕС, ГАЕС, насосних станцій, тощо. Це 
дасть змогу майбутнім фахівцям використовувати отримані знання 
для вирішення професійних задач у виробництві та науковій 
діяльності. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Механічне і допоміжне 
обладнання гідроенергетичних установок» є складовою частиною 
циклу фахової підготовки студентів спеціальності 
«Гідроенергетика». Її вивчення передбачає наявність ґрунтовних 
знань із раніше вивчених дисциплін: «Основи конструювання»; 
«Гідравлічні машини»; «Гідроенергетичне обладнання станцій»; 
«Виготовлення гідротурбінного обладнання»; «Гідроелектростанції»; 
«Насосні станції». В свою чергу на ній ґрунтуються такі спеціальні 
дисципліни, як «Розрахунок на міцність гідроагрегатів»; «Малі 
гідроелектростанції»; «Режими роботи гідротехнічних об’єктів», 
«Спеціальні гідроенергетичні установки». 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами 
вищої освіти України. 
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Анотація 

Робота фахівців-гідроенергетиків на гідроенергетичних об’єктах 
потребує грунтовних знань структури, складу та робочих параметрів 
гідросилового, механічного та допоміжного обладнання 
енергетичних установок. Першочергового значення набули питання 
енергозбереження при використанні основного та допоміжного 
обладнання електричних станцій.  

Дисципліна «Механічне та допоміжне обладнання 
гідроенергетичних установок» передбачає формування у здобувачів 
вищої освіти навичок з підбору типу та марки допоміжного 
обладнання електростанцій в залежності від функціонування 
гідроенергетичного об’єкта;  розрахунків робочих параметрів 
механічного та допоміжного обладнання; визначення параметрів 
регулювання роботи гідроагрегатів та розробки схеми його 
обслуговування; визначення габаритних розмірів допоміжних 
приміщень станцій та розміщення у них необхідних установок, 
агрегатів та інструментів; використання техніко-економічних 
розрахунків при виборі способів та методів використання 
допоміжного обладнання для вирішення практичних завдань при 
проектуванні електростанцій. 

Ключові слова: гідроагрегат, механічне обладнання, допоміжне 
обладнання, службові приміщення,  будівля електростанції, 
експлуатація енергетичних установок. 
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Аnnotation 

The work of hydropower specialists on hydropower facilities requires 
a thorough knowledge of the structure, composition and operating 
parameters of hydraulic power, mechanical and auxiliary equipment of 

power plants. The issue of energy saving when using the main and 
auxiliary equipment of power plants became of paramount importance. 

The discipline "Mechanical and auxiliary equipment of hydropower 
plants" involves the formation of skills of applicants for the selection of 
type and brand of auxiliary equipment of power plants, depending on the 
functioning of the hydropower facility; calculations of operating 
parameters of mechanical and auxiliary equipment; determination of 

parameters of regulation of work of hydraulic units and development of 
the scheme of its maintenance; determine the overall dimensions of the 
auxiliary premises of the stations and place in them the necessary 
installations, units and tools; to use technical and economic calculations 
when choosing ways and methods of using auxiliary equipment to solve 
practical problems when designing power plants. 

Keywords: hydroelectric power plant, mechanical equipment, 

auxiliary equipment, service premises, power plant building, operation of 
power plants. 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ  
«Механічне та допоміжне обладнання гідроенергетичних установок» 

 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність,  

рівень вищої освіти 

Харакатеристика 

навчальної дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість               
кредитів – 3,5 

відповідних ECTS 

Галузь знань 
14 – „Електрична 

інженерія” 

Дисципліна циклу 
загальної підготовки 

(навчальна дисципліна 
фундаментальної 

підготовки) 

Модулів – 1 Рік підготовки 

4-й 5-й 

семестр 

8-й 10-й 

Змістових              
модулів – 2 

 

Лекції 

20 год. 2 год. 
Загальна кількість 
годин – 105 год. 

Спеціальність 
145 – „Гідроенергетика” 

Практичні, семінарські 

20 год. 10 год. 
Лабораторні 

- - 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних –  2 год, 
самостійна робота 
студента – 4 год. 

Самостійна  робота 

65 год. 93 год. 

Рівень вищої освіти:             
перший 

(бакалаврський) 

Індивідуальне 
завдання: курсовий 

проект 

Вид контролю:  
екзамен екзамен 

 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до 
самостійної і індивідуальної роботи становить: 

- для денної форми навчання – 38,1 %  до 61,9 %; 

- для заочної форми навчання – 11,4 %  до 88,6 %. 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАДАННЯ  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни «Механічне і допоміжне 
обладнання гідроенергетичних установок» є набуття здобувачами 
вищої освіти теоретичних знань та практичних навичок в області 
складу сучасного механічного і допоміжного обладнання  та 
допоміжних приміщень гідроелектростанцій та гідроакумулюючих 
електростанцій, що необхідно для прийняття оптимальних рішень 
при проектуванні будівель ГЕС, ГАЕС, насосних станцій тощо. 
Опанування предметом дисципліни сприятиме здачі випускниками 
кваліфікаційного екзамену. 

Завдання дисципліни «Механічне і допоміжне обладнання 
гідроенергетичних установок» – формування  сутнісних уявлень про 
сучасні типи та види механічного та допоміжного обладнання ГЕУ; 
призначення та принцип роботи допоміжного обладнання ГЕУ; види 
та схеми гідроенергетичних установок, місце розташування 
допоміжного обладнання у них; призначення та склад допоміжних 
приміщень ГЕУ; економічну ефективність та можливості 
використання різних варіантів компонування механічного і 
допоміжного обладнання. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми вивчення 
дисципліни додатково сприяє формуванню у студентів таких 
елементів компетентностей. 

Загальні компетентності: 
1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК 1). 
2. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях (ЗК2). 
3. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій (ЗК 3).  
4. Здатність працювати в команді (ЗК 4). 
5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел (ЗК 5). 

6. Здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК 7). 
Фахові компетентності: 

1. Здатність застосовувати відповідні методи математики, 
природничих та технічних наук і комп'ютерне програмне 
забезпечення для вирішення інженерних завдань в гідроенергетичній 
галузі (ФК 1). 

2. Здатність проектувати та експлуатувати гідроенергетичне 
обладнання (ФК 2). 
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3. Здатність застосовувати і інтегрувати знання і розуміння 
інших інженерних дисциплін (ФК 3). 

4. Здатність досліджувати та визначити проблему і 
ідентифікувати обмеження, включаючи ті, що пов’язані з 
проблемами охорони природи, сталого розвитку, здоров'я і безпеки 
та оцінками ризиків в гідроенергетиці (ФК6 ). 

5. Здатність враховувати ширший міждисциплінарний 
інженерний контекст у професійній діяльності в гідроенергетичній 
галузі (ФК 8). 

6. Здатність використовувати технічну літературу, бази даних та 
інші джерела інформації у професійній діяльності в 
гідроенергетичній галузі (ФК 9). 

7. Здатність розробляти плани і проекти для забезпечення 
досягнення поставленої певної мети з урахуванням всіх аспектів 
вирішуваної проблеми, включаючи виробництво, експлуатацію, 
технічне обслуговування та утилізацію гідроенергетичного 
обладнання (ФК 10). 

8. Здатність вирішувати проблеми  якості в гідроенергетичній 
галузі (ФК 12). 

 
Програмні результати навчання 

Когнітивна (пізнавальна) сфера 

1. Класифікувати види гідроенергетичних установок (ПРН 3). 
2. Пояснити різницю між різними типами гідроенергетичного 

обладнання. Охарактеризувати кожну групу (ПРН 4). 
3. Класифікувати типи гідроенергетичного обладнання (ПРН 5). 
4. Вивести та побудувати оптимізаційні математичні моделі 

типових задач дослідження операцій, описати алгоритми та 
практично розв’язати оптимізаційні задачі, інтерпретувати 
результати гідроенергетичних процесів; пояснити типові задачі 
електричної інженерії, в яких використовуються оптимізаційні 
методи (ПРН 6). 

5. Виділити відмінності та спільні риси методів керування і 
планування гідроенергетичними установками, застосувати моделі та 
методи оцінки надійності гідроенергетичних вузлів (ПРН 7). 

6. Базові знання та розуміння спеціальних розділів на вибір 
студента (інноваційних технологій в гідроенергетиці, експлуатація 
гідроенергетичних об’єктів, надійність гідротехнічних об’єктів, 
теорія подібності і моделювання гідравлічних процесів) з метою 
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майбутньої спеціалізації та освоєння міждисциплінарних підходів 
(ПРН 10). 

Афективна (емоційна) сфера 

7. Аргументовано переконати колег у правильності 
пропонованого рішення щодо певного гідроенергетичного об’єкта, 
донести до інших, в тому числі і до клієнтів, свою позицію (ПРН 11). 

8. Аргументувати комплексні інформаційні рішення для 
підприємств та фірм, включаючи підбір основного та допоміжного 
обладнання, проектування гідроенергетичних об’єктів, альтернативні 
варіанти компоновки гідровузлів з оцінкою необхідних ресурсів на їх 
реалізацію (ПРН 12). 

9.  Поєднати вимоги показників якості, надійності та вартості 
проекту для прийняття оптимальних рішень стосовно конкретних 
проектів гідровузлів (ПРН 13). 

Психомоторна сфера 

10. Відтворити схему базового процесу виробництва в 
гідроенергетиці (ПРН 15).  

11. Продемонструвати поєднання різних методів виконання 
проектних процесів (не менше двох) при проектуванні, будівництві 
або експлуатації гідроенергетичного об’єкта (ПРН 16). 

12. Розробити схему керування виробництвом із деталізацією 
основних складових елементів та кроків (ПРН 17). 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ 1 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

Механічне і вантажопідйомне обладнання 

Тема 1. Характеристика механічного та допоміжного обладнання 

Механічне і кранове обладнання. Склад допоміжного обладнання. 
Масляне господарство. Технічне водопостачання. Пневматичне 
господарство. Система осушення проточної частини. Службові 
приміщення будівлі ГЕУ. 

Тема 2. Сміттєзатримуючі решітки. Сміттєочищуючі пристрої 
Вибір окреслення і розрахунки напірних водоприймачів. Умови 

роботи сміттєзатримуючих решіток. Способи установки 
сміттєзатримуючих решіток. Способи боротьби із зледенінням 
решіток. Конструкції сміттєзатримуючих решіток. Призначення 
сміттєочищуючих пристроїв. Решіткоочищуючі машини.  

Тема 3. Затвори водоприймачів і відсмоктувальних труб 

Класифікація затворів, їх розташування. Умови роботи затворів. 
Конструкція затворів водоприймачів. Механізми для обслуговування 
аодоприймачів. Конструкції затворів відсмоктувальних труб. 
Механізми для обслуговування затворів відсмоктувальних труб. 

Тема 4. Передтурбінні затвори 

Призначення і типи передтурбінних затворів. Конструкції 
дискових затворів. Конструкції шарових затворів. Установка затворів 
на турбінних водоводах. Компенсатори. Повітряні клапани. Байпаси. 
Схема управління затворами. Втрати напору в затворах і вибір 
потужності приводу затвора. Кільцевий турбінний затвор.  

Тема 5. Кранове обладнання машинного залу ГЕС.  
Засоби малої механізації 

Умови роботи кранового обладнання. Мостові крани. Козлові і 
напівкозлові крани. Експлуатація кранового обладнання. 
Випробування кранового обладнання. Однобалочні мостові крани. 
Електричні талі. Пересувні вантажопідйомні засоби. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Допоміжне обладнання 

Тема 6. Масляне господарство гідроагрегатів 

Призначення масляного господарства. Сорти масел. Витрата, 
об’єм і термін служби масла. Обробка масла. Трансформаторні 
майстерні. Компонування приміщень масляного господарства. 

Тема 7. Пневматичне господарство 

Споживачі стисненого повітря. Схеми пневматичного 
господарства. Обладнання пневматичних установок. Компонування 
пневматичних установок. 

Тема 8. Технічне водопостачання. Відкачка води із проточного 
тракту гідротурбін і дренажних колодязів 

Споживачі холодної води. Способи і схеми технічного 
водопостачання. Обладнання для технічного водопостачання. 
Протипожежне водопостачання технологічного обладнання. 
Призначення відкачуючих пристроїв. Схеми відкачки води. Підбір 
обладнання насосних станцій. Контрольно-вимірювальні прилади. 
Тема 9. Компонування конструкцій будівель гідроелектростанцій 

Основні частини будівлі станції. Агрегатні частини будівель 
станції. Конструкції і розміри надагрегатної частини будівель 
станцій. Температурно-осадочні шви. Призначення монтажних 
площадок. Розташування і габарити монтажних площадок. Під’їздні 
шляхи і бази зберігання обладнання. Вибір вантажопідйомності і 
кількості кранів. Спеціальні пристрої. Вимоги до ремонту 
обладнання. Ремонтні майстерні. Монтаж допоміжного обладнання. 

Тема 10. Автоматизація роботи агрегатів допоміжного 
обладнання 

Основні принципи автоматизації. Обсяг автоматизації. Основи 
побудови АСУ ТП гідроенергетичних установок. Призначення і 
основні задачі АСУ ТП. Технічне забезпечення АСУ ТП. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви 
змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьог
о 

у тому числі усьог
о 

у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Механічне і вантажопідйомне обладнання 
Тема 1. 
Характеристик
а механічного 
та допоміжно-

го обладнання 

7 2 2 - - 3 8,5 0,5 1 - - 7 

Тема 2. 
Сміттєзатриму
ючі решітки. 
Сміттєочищую
чі пристрої 

10 2 2 - 4 2 12,5 0,5 1 - 4 7 

Тема 3. 
Затвори 
водоприймачів 
і відсмокту-
вальних труб 

11 2 2 - 4 3 12 - 1 - 4 7 

Тема 4. 
Передтурбінні 
затвори 

11 2 2 - 4 3 12 - 1 - 4 7 

Тема 5. 
Кранове 
обладнання 
машинного 
залу ГЕС. 
Засоби малої 
механізації 

11 2 2 - 4 3 12 - 1 - 4 7 

Разом: 50 10 10 - 16 18 57 1 5 - 16 35 

Змістовий модуль 2. Допоміжне обладнання 
Тема 6. 
Масляне 
господарство 
гідроагрегатів 

11 2 2 - 4 3 10 - 1 - 4 5 

Тема 7. 
Пневматичне 
господарство 

12 2 2 - 4 4 10,5 0,5 1 - 4 5 

Тема 8.  
Технічне водо-

постачання. 
Відкачка води 

11 2 2 - 4 3 10,5 0,5 1 - 4 5 
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із проточного 
тракту 
гідротурбін і 
дренажних 
колодязів 

Тема 9.  
Компонування 

конструкцій 
будівель 
гідроелектрост
анцій 

11 2 2 - 4 3 9 - 1 - 4 4 

Тема 10. 
Автоматизація 
роботи 
агрегатів 
допоміжного 
обладнання 

11 2 2 - 4 2 8 - 1 - 4 3 

Разом: 55 10 10 - 20 15 48 1 5 - 20 22 
Усього годин: 105 20 20 - 36 29 105 2 10 - 36 57 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

14 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількістьгодин 

денна заочна 

1 Вивчення режимів роботи основного та 
допоміжного обладнання ГЕС 

1 0,5 

2 Підбір та розрахунок сміттєзатримуючих 
решіток водоприймача ГЕС 

2 1 

3 Підбір та розрахунок затворів водоприймача і 
відсмоктувальних труб ГЕС 

2 1 

4 Підбір та розрахунок передтурбінних затворів 2 1 

5 Підбір і конструювання мостового крана 2 1 

6 Підбір і конструювання козлових кранів 2 1 

7 Підбір і конструювання засобів малої 
механізації 2 1 

8 Розрахунок елементів масляного господарства 2 1 

9 Розрахунок елементів пневматичного 
господарства 

2 1 

10 Розрахунок елементів засобів технічного 
водопостачання 

1 0,5 

11 Конструювання машинного залу ГЕС з 
розташуванням у ньому допоміжного 
обладнання 

1 0,5 

12 Підбір обладнання і конструювання 
ремонтних майстерень ГЕС 

1 0,5 

Всього: 20 10 

  
6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

Розподіл годин самостійної роботи здобувачів вищої освіти денної 
форми навчання: 
- 20 год. – підготовка до аудиторних занять; 
- 21 год. – підготовка до контрольних заходів; 
- 24 год. – опрацювання окремих тем програми або її частини, які 

не викладаються на лекціях. 
Розподіл годин самостійної роботи здобувачів вищої освіти заочної 
форми навчання: 
- 6 год. – підготовка до аудиторних занять; 
- 21 год. – підготовка до контрольних заходів; 
- 66 год. – опрацювання окремих тем програми або її частини, які 

не викладаються на лекціях. 
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6.1.Завдання для самостійної  роботи студентів                                 
денної форми навчання 

№ 

з/п 

Тема самостійної 
роботи 

Короткий зміст 
Кількість 

годин 

1 Характеристика 
механічного та допо-
міжного обладнання 

Склад допоміжного 
обладнання. Службові 
приміщення будівлі ГЕС 

2 

2 Сміттєзатримуючі 
решітки. Сміттєочи-
щуючі пристрої 

Умови роботи сміттєзатри-
муючих решіток. 
Решіткоочищуючі машини. 

2 

3 Затвори водоприймачів 
і відсмоктувальних труб 

Умови роботи затворів. 
Механізми для 
обслуговування затворів. 

2 

4 Передтурбінні затвори  Установка затворів на 
турбінних водоводах. 
Кільцевий турбінний затвор. 

2 

5 Кранове обладнання 
машинного залу ГЕС. 
Засоби малої 
механізації 

Випробування кранового 
обладнання. Умови 
використання засобів малої 
механізації. 

2 

6 Масляне господарство 
гідроагрегатів 

Сорти масел. Обробка 
масел перед використанням 
на ГЕС 

4 

7 Пневматичне 
господарство 

Компонування 
пневматичних установок 

4 

8 Технічне водопоста-
чання. Відкачка води з 
проточного тракту 
гідротурбін і дренажних 
колодязів 

Призначення відкачуючих 
пристроїв. Контрольно-
вимірювальні прилади. 2 

9 Компонування 
конструкцій будівель 
гідроелектростанцій 

Під’їздні шляхи і бази 
зберігання обладнанння. 
Вимоги до ремонту 
обладнання 

2 

10 Автоматизація роботи 
агрегатів допоміжного 
обладнання 

Основні принципи 
автоматизації. Технічне 
забезпечення АСУ ТП 

2 

                                                 Всього: 24 

-  
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6.2.Завдання для самостійної  роботи студентів                                   
заочної форми навчання 

№ 

з/п 

Тема самостійної 
роботи 

Короткий зміст 
Кількість 

годин 

1 Характеристика 
механічного та допо-
міжного обладнання 

Склад допоміжного 
обладнання. Службові 
приміщення будівлі ГЕС 

6 

2 Сміттєзатримуючі 
решітки. Сміттєочи-
щуючі пристрої 

Умови роботи сміттєзатри-
муючих решіток. 
Решіткоочищуючі машини. 

6 

3 Затвори водоприймачів 
і відсмоктувальних труб 

Умови роботи затворів. 
Механізми для 
обслуговування затворів. 

6 

4 Передтурбінні затвори  Установка затворів на 
турбінних водоводах. 
Кільцевий турбінний затвор. 

6 

5 Кранове обладнання 
машинного залу ГЕС. 
Засоби малої 
механізації 

Випробування кранового 
обладнання. Умови 
використання засобів малої 
механізації. 

6 

6 Масляне господарство 
гідроагрегатів 

Сорти масел. Обробка 
масел перед використанням 
на ГЕС 

9 

7 Пневматичне 
господарство 

Компонування 
пневматичних установок 

9 

8 Технічне водопоста-
чання. Відкачка води з 
проточного тракту 
гідротурбін і дренажних 
колодязів 

Призначення відкачуючих 
пристроїв. Контрольно-
вимірювальні прилади. 6 

9 Компонування 
конструкцій будівель 
гідроелектростанцій 

Під’їздні шляхи і бази 
зберігання обладнанння. 
Вимоги до ремонту 
обладнання 

6 

10 Автоматизація роботи 
агрегатів допоміжного 
обладнання 

Основні принципи 
автоматизації. Технічне 
забезпечення АСУ ТП 

6 

                                                 Всього: 66 
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7. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 

Навчальним планом та програмою дисципліни “Механічне та 
допоміжне облвднання гідроенергетичних установок” передбачено 
курсовий проект фаховий, що має своєю метою закріплення 
теоретичних знань і розвивання навичок по підбору та 
компонуванню допоміжного обладнання гідроелектростанції. 

Обсяг курсового проекту – 25...30 сторінок із необхідними 
схематичними кресленнями і графіками. Графічна частина 
виконується на ватмані формату А1. 

Кількість годин на індивідуальну роботу – 36 год. 
Оцінювання курсового проекту: 

- розділ 1 “Вибір основного обладнання – 10 балів; 
- розділ 2 “Розрахунки водопровідного тракту” – 10 балів; 
- розділ 3 “Механічне обладнання” – 10 балів; 
- розділ 4 “Вантажно-підйомне обладнання” – 5 балів; 
- розділ 5 “Допоміжне обладнання” – 20 балів; 
- розділ 6 “Монтажна площадка і допоміжні приміщення” – 5 

балів; 
- захист курсового проекту – 40 балів. 

 

 

 
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

      При викладанні навчальної дисципліни “Механічне і допоміжне 
обладнання ГЕУ” використовуються інформаційно-ілюстративний та 
проблемний методи навчання з застосуванням: 

 лекцій у супроводі плакатів, слайдів, фолій; 
 розв’язування задач; 
 демонстрація комп’ютерних програм; 
 складання графічних схем. 

Перелік прикладних комп’ютерних програм: 
1. GES – вибір параметрів агрегатних блоків ГЕС та ГАЕС на ЕОМ; 
2. ГЕС – демонстрація робочих та аварійних режимів роботи ГЕС.  
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9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ  

Для визначення рівня засвоєння здобувачами вищої освіти 
навчального матеріалу використовуються такі методи оцінювання 
знань: 

- розв’язуванням задач за темами практичних робіт; 
- оцінка за самостійну роботу; 
- поточне тестування з використанням ПК (два поточні модулі) 

після вивчення кожного змістового модуля. 
Для контролю знань здобувачів вищої освіти використовується 

система зі 100 бальною шкалою оцінювання. 
 
 

9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ 
СТУДЕНТАМ 

 

 (Форма контролю – екзамен, максимальна сума балів – 100) 
 
 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест 

(екзамен) 
Сума 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 40 100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 МК 1 МК 2 

 4 6 6 6 6 7 7 6 6 6 20 20 

 

 

 
(Форма контролю – курсовий проект, максимальна сума балів – 100) 
 

Пояснювальна 
записка 

Ілюстративна 
частина 

Захист роботи Сума 

До 30 До 30 До 40 100 
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Узгодження шкали  національної системи оцінювання 

знань з університетською шкалою 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною 
шкалою 

Екзамен  
90 – 100 
82 – 89 
74 – 81 
64 – 73 
60 – 63 

Відмінно 
Дуже добре 

Добре 
Задовільно 
Достатньо 

37 – 59 
Не зараховано з 

можливістю повторного 
складання 

1 – 36 
 

Не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням  
дисципліни 

 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною 
шкалою 

Курсовий проект 

90 – 100 
82 – 89 

74 – 81 
64 – 73 
60 – 63 

Відмінно 
Дуже добре 

Добре 
Задовільно 
Достатньо 

37 – 59 
Не зараховано з 

можливістю повторного 
складання 

1 – 36 
 

Не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням  

дисципліни 
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11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Методичне  забезпечення дисципліни „Механічне і допоміжне 
обладнання ГЕУ” включає: 

 опорний конспект лекцій на паперовому та електронному 
носіях (Рівне: НУВГП, 2018.- 86 с); 

 02-04-12 Філіпович, Ю. Ю. (2014) Методичні вказівки до 
виконання практичних занять та курсового проекту з 
дисципліни “Механічне та допоміжне обладнання 
гідроенергетичних установок” студентами напряму 
підготовки 6.050602 “Гідроенергетика” денної та заочної 
форм навчання. [Методичне забезпечення] Рівне: НУВГП. 
2014. 56 с http://ep3.nuwm.edu.ua/206/; 

 Філіпович, Ю. Ю. (2016) МЕХАНІЧНЕ І ДОПОМІЖНЕ 
ОБЛАДНАННЯ ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК. 
ПРАКТИКУМ. НУВГП, Рівне: НУВГП. 2016. 202 с. 
http://ep3.nuwm.edu.ua/3709/; 

 інформаційно-ілюстративний навчальний матеріал на 
паперових носіях; 

 комплекти слайдів, плакатів, фолії; 
 демонстраційні комп’ютерні програми; 
 роздатковий матеріал; 
 нормативні документи. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ep3.nuwm.edu.ua/206/
http://ep3.nuwm.edu.ua/3709/
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12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1. Філіпович Ю.Ю. Механічне і допоміжне обладнання 
гідроенергетичних установок. Практикум. Рівне: НУВГП. 2016.                  
212 с.: іл. 

2. Ю.С.Васильев, Д.С.Щавелев Гидроэнергетическое и 
вспомогательное оборудование гидроэлектростанций. Справочное 
руководство. М.: Энергоатомиздат. Т.1, 1988. 400 с, ил. 

3. Ю.С.Васильев, Д.С.Щавелев Гидроэнергетическое и 
вспомогательное оборудование гидроэлектростанций. Справочное 
руководство. М.: Энергоатомиздат. Т.2, 1990. 336 с, ил. 

4. В.Я.Карелин, Г.И.Кривченко Гидроэлектрические станции.   М.: 
Энергоатомиздат, 1987. 464 с., ил. 

Допоміжна 

1. Ю.С.Васильев Использование водной энергии // М.: 
Энергоатомиздат, 1995. 608 с.: ил. 

2. Кривченко Г.И. Гидравлические машины. Турбины и насосы. 
М.: Энергоатомиздат, 1983. 320 с, ил. 

 

 

 

 

 

13. Інформаційні ресурси 

 

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

http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php. 
2. Цифровий репозиторій НУВГП / [Електронний ресурс]. – URL: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4667/ . 
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