
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 2.1.4 

2. Назва: Водноенергетичні розрахунки при проектуванні гідроелектростанцій; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: I (бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Галич О.О., кандидат 

технічних наук, доцент кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- правильно обирати математичні методи і моделі та алгоритми їх вирішення для 

конкретних умов; 

- оцінювати та аналізувати отримані результати; 

- використовувати сучасну комп’ютерну технологію при проведенні 

водноенергетичних розрахунків; 

- складати схеми споруд гідровузлів з різними напорами; 

- визначати необхідні об’єми водосховищ та басейнів для регулювання стоку; 

- виконувати графічні і аналітичні розрахунки регулювання річкового стоку. 

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

курсова робота, контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Основи інформаційних 

технологій та програмування, гідравлічні машини; 

12. Зміст курсу: Роль гідроенергетики в розвитку продуктивних сил суспільства. Гідравлічна 

енергія і способи її використання. Водогосподарські комплекси (ВГК). Водогосподарські та 

водноенергетичні розрахунки.  Види регулювання річкового стоку.  Розрахунки регулювання 

природного стоку. Інтегральні криві стоку і споживання. Водноенергетичні розрахунки при 

довготривалому регулюванні. Водноенергетичні розрахунки при роботі малої 

гідроелектростанції на побутовому стоці. Застосування інтегральних кривих для розрахунків 

регулювання природного стоку. Каскадне і диспетчерське регулювання стоку. Режими роботи 

ГЕС. 
13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Золотухін В.І., Лутаєв В.В. Водноенергетичні розрахунки при проектуванні 

гідроелектростанцій. Навчальний посібник – Рівне: НУВГП, 2005. 204 с. 

2. Карелин В.Я. Гидроэлектрические станции: учебник.  М.: Энергоатомиздат, 1987. 464 с. 

3. Васильев Ю.С. Использование водной энергии: учебник.  М.: Энергоатомиздат, 1995.  608 с. 

4. Назаров М.Т. Гідроелектричні станції. Багатофакторні задачі: Навчальний посібник.  К.: 

УМК ВО, 1991.  116 с. 

5. Самойленко Є.Г. Основи проектування гідроенергетичних вузлів: підручник. Запоріжжя, 

ЗДІА, 2011.  388 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20 годин лекційних занять; 28 годин практичних занять; 72 годин самостійна робота. 

Разом - 120 годин. 

Методи навчання: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, використання мультимедійних 

засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: екзамен в кінці 6 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 

 

Завідувач кафедри гідроенергетики, теплоенергетики  

та гідравлічних машин,  

доктор технічних наук, професор                                                                          О. А. Рябенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
RECORD OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: 2.1.4 

2. Title: Water and power calculations during hydropower plants designing; 

3. Type: obligatory; 

4. Higher education level: I (bachelor’s degree); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 3; 
6. Semester when the discipline is studied: 6; 

7. Number of established ECTS credits: 4; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Halych O.O., candidate 

of Technical Sciences (Ph. D.), assistant professor at the Department of Hydropower, heat power 

engineering and hydraulic machines. 

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

- correctly choose mathematical methods and models and algorithms for their solution for specific 

conditions; 

- evaluate and analyze the results obtained; 

- use modern computer technology when conducting water and power calculations; 

- to make schemes of constructions of hydro energy complexes with various heads; 

- determine the required volumes of reservoirs and basins to regulate river flows; 

- perform graphical and analytical calculations of river runoff regulation. 

10. Forms of organizing classes: study lessons, independent work, practical training, course project, 

control measures; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Fundamentals of information 

technology and programming, hydraulic machines; 

12. Course contents: The role of hydropower engineering in the development of productive forces of 

society. Hydraulic energy and methods of its use. Water management complexes (WMC). Water 

management and water power calculations. Types of river flows regulation. Calculations of natural 

flows regulation. Integrated flow and consumption curves. Water and power calculations at long-term 

regulation. Hydropower calculations during the operation of a small hydroelectric power plant on 

domestic wastewater. Application of integrated curves for calculations of natural flows regulation. 

Cascade and dispatch control of runoff. HPP operating modes. 
13. Recommended educational editions: 
1. Zolotukhin V.I., Lutaev V.V. Hydropower calculations in the design of hydropower plants. 

Textbook - Rivne: NUWEE, 2005. 204 p. 

2. Karelin V.Ya. Hydroelectric stations: textbook. M .: Energoatomizdat, 1987. 464 p. 

3. Vasiliev Yu.S. Use of water energy: textbook. M .: Energoatomizdat, 1995. 608 p. 

4. Nazarov M.T. Hydropower stations. Multifactorial tasks: Textbook. K .: UMK VO, 1991. 116 p. 

5. Samoilenko E.G. Fundamentals of hydropower design: textbook. Zaporozhye, ZDIA, 2011. 388 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
20 hours of lectures; 28 hours of practical classes; 72 hours of independent work. 

Total - 120 hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, individual tasks, use of multimedia. 

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

Final control: exam at the end of 6 semesters. 

Current control (100 points): testing, survey. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
 
Head of the Department of Hydropower, 

heat power engineering and hydraulic machines 

Doctor of Technical Sciences, Professor O.A. Riabenko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


