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Анотація навчальної 

дисципліни,  

в т.ч. мета та цілі 

Сучасний розвиток комп’ютерних технологій 

обумовлює необхідність формування у спеціалістів 

нових підходів щодо вирішення різноманітних 

задач та проблем, які виникають при проєктуванні, 

будівництві та експлуатації гідроенергетичних 

об’єктів. Тому майбутні фахівці повинні знати 

основне програмне забезпечення, яке допоможе їм 

розв’язати прикладні задачі гідроенергетики.  

Більше того, під час написання магістерських робіт 

чи наукових статей вони зможуть застосовувати 
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свої навички роботи в спеціальних комп’ютерних 

програмах для вирішення різних наукових 

проблем. Сучасні підходи щодо моделювання 

задач, які виникають під час проєктування, 

будівництва та експлуатації ГЕС, та інші моменти, 

по’вязані з виробництвом електричної енергії, 

розкриваються в навчальній дисципліні 

«Прикладні задачі гідроенергетики». 

Метою вивчення дисципліни «Прикладні задачі 

гідроенергетики» є формування у майбутніх 

здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» 

освітньо-професійної програми «Гідроенергетика», 

спеціальності 145 «Гідроенергетика», навичок 

роботи зі спеціальними комп’ютерними 

програмами для вирішення прикладних задач 

гідроенергетики та упровадження їх у практичну 

діяльність підприємств і організацій, що є 

важливою ланкою у системі підготовки 

спеціалістів у енергетичній галузі. 

Основними цілями навчальної дисципліни 

«Прикладні задачі гідроенергетики» є: 

 вивчення методів отримання вихідних даних 

для проєктування гідроенергетичних об’єктів за 

допомогою інформаційних технологій та 

комп’ютерних програм; 

 ознайомлення з програмним забезпеченням 

для отримання топографічних та гідрологічних 

даних району будівництва ГЕС, прогнозування 

зміни водності річок та споживання електричної 

енергії, тощо; 

 застосування отриманих знань для 

моделювання різних прикладних задач 

гідроенергетики; 

 вміння аналізувати отримані дані та приймати 

рішення щодо вирішення поставлених задач.  

 Методи навчання. Для викладання лекційного 

курсу розроблений ілюстративний метод навчання, 

при якому на лекціях і лабораторних заняттях 

використовуються інтерактивна дошка, логічно-

структурні схеми у супроводі рисунків, графічних 

схем, мультимедійних презентацій. 

Ключові слова: гідроенергетика, проєктування, 

програмне забезпечення, моделювання, гідравлічні 

режими. 
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Посилання на розміщення  

навчальної дисципліни на 

навчальній платформі 

Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4631  

Компетентності ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. 

ЗК3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК4. Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

ЗК6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

ЗК10. Здатність діяти соціально відповідально та 

громадянсько свідомо. 

ФК 1. Здатність розроблювати, застосовувати та 

удосконалювати фізичні та математичні моделі, 

наукові і технічні методи та спеціалізоване 

програмне забезпечення для вирішення інженерних 

задач в гідроенергетичній галузі. 

ФК3. Здатність застосовувати системний підхід, 

методи багатовимірної оптимізації та прийняття 

рішень, сучасні технології та інженерні методи при 

проєктуванні гідроенергетичних споруд та 

обладнання. 

ФК6. Здатність використовувати наукову і технічну 

літературу, бази даних та інші джерела інформації у 

професійній діяльності в гідроенергетиці. 

ФК8. Здатність дотримуватись професійних і 

етичних стандартів високого рівня у діяльності в 

гідроенергетичній галузі. 

ФК10. Здатність враховувати характеристики і 

властивості матеріалів, обладнання, процесів при 

розробці проєктів та професійній діяльності в 

гідроенергетиці. 

ФК13. Здатність застосовувати специфічні методи 

моделювання, розрахунків, проєктування, 

будівництва та експлуатації гідроенергетичних 

об’єктів. 

Програмні результати 

навчання 

РН 1. Розв’язувати складні інженерні завдання і 

проблеми гідроенергетики, що потребує оновлення 

та інтеграції знань, у тому числі в умовах неповної 

інформації та суперечливих вимог. 

РН7. Приймати обґрунтовані рішення з інженерних 

питань гідроенергетики у складних і 

непередбачуваних умовах, у тому числі із 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4631
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застосуванням сучасних методів та засобів 

оптимізації, прогнозування та прийняття рішень. 

РН13. Відшуковувати, оцінювати та аналізувати 

необхідну інформацію в науковій і технічній 

літературі, базах даних та інших джерелах 

інформації.  

РН14. Використовувати методи натурного, 

фізичного і комп’ютерного моделювання з метою 

детального вивчення і дослідження гідрологічних, 

гідравлічних, електричних та інших процесів, які 

стосуються гідроенергетики. 

РН18. Розуміти особливості роботи в національному 

та міжнародному контекстах, як особистості і як 

члена команди.  

РН20. Вміти використовувати спеціалізоване 

програмне забезпечення для вирішення прикладних 

задач гідроенергетики. 

 

 

 

 

 

Структура навчальної 

дисципліни 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

Прикладні задачі гідроенергетики на стадії 

проєктування гідроенергетичних об’єктів 

 

Тема 1. Сучасні задачі та проблеми розвитку 

гідроенергетики 

Вступ. Мета та завдання вивчення дисципліни 

«Прикладні задачі гідроенергетики». Основні 

задачі та проблеми гідроенергетики України та 

світу сьогодні. Основні задачі та проблеми 

подальшого розвитку гідроенергетики України та 

світу. Способи вирішення сучасних задач та 

проблем гідроенергетики.  

(лекції – 2/0 год., лабораторні заняття – 0/0 год.,   

самостійна робота – 10/12 год.). 

Тема 2. Прикладні задачі гідроенергетики на 

початкових стадіях проєктування ГЕС 

Створення бізнес-ідеї будівництва ГЕС. 

Отримання даних та інформації для реалізації 

будівництва ГЕС. Отримання кліматичних даних 

району будівництва ГЕС. Способи отримання 

інженерно-геологічних даних створу будівництва 

ГЕС. Інші дані, необхідні для проєктування ГЕС. 
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(лекції – 2/1 год., лабораторні заняття – 0/0 год.,   

самостійна робота – 10/12 год.). 

Тема 3. Методи та способи отримання 

топографічних даних для проєктування ГЕС 

Способи отримання топографічних даних 

місцевості. Класичні методи створення карт 

місцевості. Методи та способи створення карт 

місцевості за допомогою електронних ресурсів та 

комп’ютерних програм. Визначення точності 

отриманих топографічних даних..  

(лекції – 2/1 год., лабораторні заняття – 4/2 год.,   

самостійна робота – 5/10 год.). 

Тема 4. Методи та способи отримання 

гідрологічних даних для проєктування ГЕС 

Способи отримання гідрологічних даних 

водотоку. Класичні методи отримання 

гідрологічних даних водотоку. Методи та способи 

отримання гідрологічних даних за допомогою 

електронних ресурсів та комп’ютерних програм.  

Визначення точності отриманих гідрологічних 

даних водотоку. 

(лекції – 2/0 год., лабораторні заняття – 0/0 год.,   

самостійна робота – 5/12 год.). 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

Прикладні задачі гідроенергетики на стадії 

експлуатації та реконструкції 

гідроенергетичних об’єктів 

 

Тема 5. Методи та способи визначення 

гідравлічних режимів під час експлуатації та 

реконструкції ГЕС 

Отримання даних про гідравлічні режими 

водотоку під час експлуатації ГЕС. Способи 

моделювання гідравлічних режимів водотоку. 

Комп’ютерні програми для моделювання 

гідравлічних режимів водотоку. Основи роботи з 

комп’ютерною програмою HEC-RAS. 

(лекції – 2/2 год., лабораторні заняття – 8/4 год.,   

самостійна робота – 10/10 год.). 
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Тема 6. Вплив зміни клімату на роботу ГЕС та 

виробництво електричної енергії на них  

Вплив зміни клімату на температуру та випадання 

опадів в створі ГЕС. Вплив зміни клімату на 

водність річок. Зміна режимів роботи ГЕС в 

результаті зміни водності річок. Виробництво 

електричної енергії на ГЕС в умовах зміни 

клімату. Комп’ютерні програми для 

прогнозування впливу зміни клімату на водності 

річок та виробництво енергії на ГЕС.  

(лекції – 2/0 год., лабораторні заняття – 2/0 год.,   

самостійна робота – 10/12 год.). 

Тема 7. Сучасні задачі при перетворенні та 

транспортуванні електричної енергії 

Основні проблеми, які виникають під час 

перетворення гідравлічної енергії в електричну. 

Задачі оптимізації роботи ГЕС. Основні проблеми, 

які виникають під час транспортування 

електричної енергії від ГЕС до споживача. 

Способи зменшення втрат електричної енергії.  

(лекції – 2/0 год., лабораторні   заняття – 2/0 год.,   

самостійна робота – 10/12 год.). 

Примітка. В чисельнику зазначені години для 

денної форми навчання, а в знаменнику – для 

заочної. 

 

Лабораторні заняття 

№ 

з/п Теми практичних робіт 

Кількість 

годин 
денна 

форма 

заочна 

форма 

1 

Створення топографічних 

карт місцевості за 

допомогою комп’ютерних 

програм 

4 2 

2 

Ознайомлення з програмою 

HEC-RAS. Створення 

геометрії русла та введення 

початкових даних 

2 – 

3 

Моделювання 

усталеного та 

неусталеного режиму 

водотоку 

2 4 
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4 

Моделювання зміни 

гідравлічних режимів 

водотоку при 

будівництві 

гідротехнічних споруд 

2 – 

5 

Моделювання хвилі прориву 

та визначення площі 

затоплення території 

2 – 

6 

Прогнозування зміни 

водності річок внаслідок 

зміни клімату 

2 – 

7 
Прогнозування споживання 

електричної енергії 
2 – 

Всього  16 6 
 

Методи 

оцінювання та 

структура оцінки 

Методи оцінювання знань базуються на здійсненні 

контролю роботи студентів та оцінюванні рівня 

засвоєння пройденого матеріалу. 

Поточний контроль знань студентів здійснюється під час 

лекційних та лабораторних занять наступним чином: 

- усне опитування студентів під час лекції та 

лабораторних занять; 

- поточне тестування з використанням ПК (два 

поточні модулі) після вивчення кожного 

змістового модуля. 

- захист лабораторних робіт;  

- оцінка за звіт по лабораторним роботам та 

самостійній роботі. 

Для контролю знань студентів використовується система 

зі 100 бальною шкалою оцінювання. 

Кожна лекція оцінюється в 1 б., куди входять правильні 

відповіді під час усного опитування.  

 

Шкала оцінювання лабораторних робіт 

№ 

з/п 

Тема лабораторних робіт 
Бали 

1 

Створення топографічних карт 

місцевості за допомогою комп’ютерних 

програм 

6 

2 

Ознайомлення з програмою HEC-RAS. 

Створення геометрії русла та введення 

початкових даних 

4 

3 
Моделювання усталеного та 

неусталеного режиму водотоку 
5 

4 
Моделювання зміни гідравлічних 

режимів водотоку при будівництві 
5 
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гідротехнічних споруд 

5 
Моделювання хвилі прориву та 

визначення площі затоплення території 
5 

6 
Прогнозування зміни водності річок 

внаслідок зміни клімату 
4 

7 
Прогнозування споживання 

електричної енергії 
4 

ВСЬОГО 33 

 

Звіт по лабораторним роботам та самостійній роботі 

студентів оформляється згідно ДСТУ 3008:2015 «Звіти у 

сфері науки і техніки» та оцінюється в 20 б. 

Крім того, ступінь засвоєння студентами пройденого 

матеріалу оцінюється шляхом написання модульних 

контролів з використанням навчальної платформи 

Moodle. Контроль знань студентів за змістовими 

модулями 1 і 2 дисципліни «Прикладні задачі 

гідроенергетики» проводиться у Центрі незалежного  

оцінювання знань шляхом тестування. Знання за кожним 

змістовим модулем оцінюються у 20 б. 

Таким чином, максимальна оцінка знань за навчальною 

дисципліною «Прикладні задачі гідроенергетики» 

становить 100 б. (лекції 7 б., лабораторні – 33 б., звіт – 20 

б., модуль 1 – 20 б., модуль 2 – 20 б.). 

Структуру оцінки за модулями 1 і 2 можна 

охарактеризувати таким чином. 

 

Таблиця формування білету тестового завдання з 

дисципліни «Методологія наукових досліджень» 

Рівень 

склад-

ності 

Загальна 

кількість 

завдань у 

базі 

Кількість 

завдань в 

білеті 

Оцінка завдань 

(бали) 

За одне Загальна 

1 300 30 0,3 0-9 

2 150 4 2,0 0-8 

3 50 1 3,0 0-3 

Всього 500 35  0-20 

 

В один білет входять 30 питань першого рівня, 4 питання 

другого і 1 питання третього рівня складності. Оцінка 

відповіді за одне питання відповідно становить: 1 рівень 

– 0,3 б., 2 рівень – 2,0 б., 3 рівень – 3,0 б. При цьому 

максимальна оцінка за один модуль дорівнює 20 б. 
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Питання 1-го рівня допускають одну правильну 

відповідь, 2-го рівня – дві і більше правильні відповіді, а 

3-го рівня – лише одну правильну відповідь.  

Лінки на нормативні документи, що регламентують 

проведення поточного та підсумкового контролів знань 

студентів, можливість їм подання апеляції. 

- Положення про навчально-науковий центр 

незалежного оцінювання Національного університету 

водного господарства та природокористування; 

- Положення про семестровий поточний та підсумковий 

контроль навчальних досягнень здобувачів вищої 

освіти; 

- Система оцінювання результатів навчання здобувачів 

вищої освіти (семестровий поточний контроль) зі 

змінами та доповненнями. 

https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-

nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan     

Місце навчальної 

дисципліни в 

освітній траєкторії 

здобувача вищої 

освіти 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Прикладні 

задачі гідроенергетики» є складовою частиною циклу 

професійної підготовки студентів спеціальності 145 

«Гідроенергетика» і її вивчення передбачає наявність 

ґрунтовних знань із раніше вивчених дисципліни 

«Інноваційні технології в гідроенергетиці». 

Матеріал курсу «Прикладні задачі гідроенергетики» 

необхідний для підготовки до атестаційного екзамену та 

підготовки кваліфікаційної роботи. 

Поєднання 

навчання та 

досліджень 

Результати досліджень студентів за науковими 

індивідуальними темами можуть бути відображені в 

рефератах, курсових роботах і проєктах, магістерських 

роботах, доповідях на студентських науково-технічних і 

практичних конференціях, наукових публікаціях у 

«Студентському віснику» НУВГП (ISSN 2313-0431), а 

також обговорюються під час практичних і 

лабораторних занять. Результати наукових досліджень 

викладачів можуть бути відображені в наукових звітах, 

наукових статтях, кандидатських та докторських 

дисертаціях, впроваджені в навчальний процес (що 

фіксується у робочих програмах та силабусах) і 

використовуватися при проведенні лекційних, 

практичних та лабораторних занять. 

Інформаційні 

ресурси 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

Основна 

1. Водноенергетичні розрахунки при проектуванні 

гідроелектростанцій. Навчальний посібник / 

Золотухін В.І., Лутаєв В.В. – Рівне: НУВГП, 2005. 

https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan


12 

 

204 с.  

2. Карелин В.Я. Гидроэлектрические станции: 

учебник / Н.Н. Аршеневский, М.Ф. Губин, В.Я. 

Карелин; под ред. В.Я. Карелина, Г.И. Кривченко. – 

М.: Энергоатомиздат, 1987. – 464 с. 

3. Назаров М.Т. Гідроелектричні станції. 

Багатофакторні задачі: Навчальний посібник. – К.: 

УМК ВО, 1991. – 116 с. 

4. Самойленко Є.Г. Основи проектування 

гідроенергетичних вузлів: підручник. – Запоріжжя, 

ЗДІА, 2011. – 388 с. 

 

Додаткова 

1. Осадчук В.А. Основные направления развития 

гидроэнергетики Украины до 2010 – 2020 гг. – 

Гидротехническое строительство, 2002, № 2. 

с. 28–30. 

2. Яцик А.В. Экологические основы рационального 

водопользования. – Киев. : Генеза, 1997. – 640 с. 

3. Водні ресурси на рубежі ХХІ ст.: проблеми 

раціонального використання, охорони та відтворення / за 

ред. М.А. Хвесика. – К.: РВПС України НАН України, 

2005. – 564 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Цифровий  репозиторій  НУВГП  /  (Електронний  

ресурс). –  http://ep3.nuwm.edu.ua /  

2. Документація по програмі Q-GIS (Електронний 

ресурс) https://www.qgis.org/en/docs/index.html 

3. Документація по програмі HEC-RAS (Електронний 

ресурс) https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-

ras/documentation.aspx  

 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

Дедлайни та 

перескладання 

Перевірка засвоєння теоретичного матеріалу 

студентами, перездача модульних контролів 

здійснюється згідно правил ННЦНО 

https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-

nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan    

Студенти повинні виконати всі лабораторні роботи 

для отримання оцінки за курс. Одним із важливих 

елементів оцінювання студента є своєчасне подання 

звітів по лабораторним роботам. Несвоєчасні звіти по 

лабораторним роботам не приймаються. Проте викладач 

може продовжити терміни здачі, якщо у студента є 

https://www.qgis.org/en/docs/index.html
https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation.aspx
https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation.aspx
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan
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поважні або пом’якшуючі обставини. Студенти можуть 

звернутися до свого викладача в разі виникнення 

особистих чи надзвичайних ситуацій. 

Правила 

академічної 

доброчесності 

Усі студенти, співробітники та викладачі НУВГП 

повинні бути чесними у своїх відношеннях, що 

застосовується і поширюється на поведінку або дії, які є 

пов'язаними з навчальними процесом та роботою. 

Студенти повинні виконувати самостійно всі завдання та 

подавати на оцінювання тільки власні роботи та 

результати особистих зусиль і оригінальні роботи. Разом 

з тим, рекомендується студентам працювати разом та 

обмінюватися ідеями, проте обмін текстом або кодом, 

або чимось подібним для окремих завдань є 

недопустимим, оскільки в  університеті академічна 

недоброчесність є неприпустима. 

Студенти, що порушили Кодекс честі студентів 

(http://ep3.nuwm.edu.ua/4917/1/Кодекс%20честі%20студе

нтів%20зах.pdf), не отримають бали за виконані 

завдання, а у випадку значних порушень, навчальна 

дисципліна не буде зарахована, а самі студенти будуть 

перенаправлені на повторне вивчення курсу. 

Під час виконання та здачі індивідуальних навчально-

дослідницьких робіт та праць студенти можуть 

виконувати перевірку своїх робіт на плагіат.  

Загалом, студенти й викладачі повинні дотримуватись:  

 Положення про запобігання плагіату випускних 

кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти зі 

змінами та доповненнями; 

 Кодекс честі студентів; 

 Кодекс честі наукових, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників НУВГП; 

 Положення про виявлення та запобігання 

академічного плагіату в НУВГП. 

http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj  

Вимоги до 

відвідування 

У випадку, якщо студент з поважної причини 

пропустив заняття (лікарняні, мобільність, та ін.), 

лекційні та лабораторні заняття можна відпрацювати 

разом з іншою групою студентів за тою ж темою або під 

час консультацій студенту видають індивідуальне 

завдання, яке він повинен виконати у вільний від занять 

час. Крім того студент повинен підготувати реферат на 

тему пропущеного заняття. 

Під час карантину заняття проводяться  дистанційно 

за допомогою Google Meet Hangouts або Zoom за 

корпоративними профілями з використанням 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4917/1/Кодекс%20честі%20студентів%20зах.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/4917/1/Кодекс%20честі%20студентів%20зах.pdf
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
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смартфонів, комп’ютерів, планшетів та ноутбуки тощо. 

Неформальна та 

інформальна освіта 

Неформальна та інформальна освіта надається у 

відповідності з Положенням про неформальну та 

інформальну освіту НУВГП, затвердженому Вченою 

радою НУВГП (Протокол №4 від 24 квітня 2020 р.). 

https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-

neformaljnoji-osviti  

ДОДАТКОВО 

Правила отримання 

зворотної 

інформації про 

дисципліну* 

Для врахування думки та побажань студентів щодо 

вивчення навчальної дисципліни студентам пропонується 

відповісти на питань щодо поточного курсу. А після 

завершення курсу навчальної дисципліни з метою 

покращення якості викладання освітнього компоненту та 

отримання зворотного зв’язку від студентів, їм 

пропонується заповнити відповідну Google форму. 

Оновлення* Силабус навчальної дисципліни переглядається 

кожного навчального року, при цьому враховуються 

пропозиції стейкхолдерів і побажання самих студентів, 

які були висловлені під час занять і під час опитування 

(анкетування). 

Навчання осіб з 

інвалідністю 

Організація навчання людей з інвалідністю 

проводиться згідно вимог нормативних документів, які 

було розроблено в НУВГП з  врахуванням прохань та 

пропозицій студентів з особливими потребами в 

організації навчання  (http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-

invalidnistju). 

  

*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 

 

 
 

Лектор      Галич Оксана Олександрівна, 

к.т.н. 

https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-neformaljnoji-osviti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-neformaljnoji-osviti
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju

