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Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в 

системі MOODLE 

  

  

  

  

  ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ  

Анотація освітньої компоненти, в т.ч. мета та цілі 

Освітня компонента «Системи теплопостачання промислових 

підприємств» спрямована на опанування здобувачами вищої освіти основ 

інженерних вмінь з проектування, будівництва та експлуатації систем 

теплопостачання промислових підприємств. У ході вивчення компоненти 

наводиться та демонструється практичне застосування, значення змісту і 

структури розрахунку витрати теплоти, пари, води для системи 
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теплопостачання промислових підприємств, гідравлічних розрахунок 

відповідних трубопроводів та інженерне оформлення графічного матеріалу 

та пояснювальної записки. 

Мета освітньої компоненти. «Системи теплопостачання промислових 

підприємств» - інтенсивна теоретико-практична компонента, яка формує 

інженера-будівельника, який розуміє принципові технологічні рішення 

систем теплопостачання, вимоги нормативних документів до систем, 

теплотехнічні характеристики процесів, які протікають у апаратах та методи 

визначення параметрів мереж теплопостачання.  

Завдання (навчальні цілі) освітньої компоненти сформувати 

компетентності та досягнути програмних результатів навчання, формування 

заявлених soft skills та максимізація поєднання навчання та досліджень. 

Посилання на розміщення освітнього компоненту на навчальній  

платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1815  

Компетентності 

Загальні компетентності: 

ЗК08. Знання та розуміння предметної області і професійної діяльності. 

Фахові компетентності: 

ФК08. Здатність розробляти, впроваджувати і супроводжувати проекти 

систем теплопостачання з урахуванням усіх аспектів проблем, що 

вирішуються, включаючи проектування, будівництво (монтаж), 

експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію обладнання. 

ФК10. Здатність застосовувати знання характеристик і властивостей 

матеріалів, виробів, обладнання та процесів у теплопостачанні. 

Результати навчання 

ПР07. Вміння давати кількісну оцінку споживання теплової енергії, 

визначати режими регулювання відпуску теплоти.  

ПР08. Вміння проектувати системи теплопостачання, теплові пункти і 

системи опалення промислових підприємств, у тому числі з використанням 

вторинних і поновлюваних енергетичних ресурсів.  

ПР09. Вміння проектувати системи теплопостачання 

сільськогосподарських об’єктів та споруд. 

Структура та зміст освітнього компонента 

Освітня компонента складається з 2 модулів. Модуль 1 складається з 2-х 

змістовних модулів. 

Модуль 1. Системи теплопостачання промислових підприємств. 

Змістовий модуль 1. Системи та мережі теплопостачання 

підприємств. 

Тема 1. Сучасний стан і перспективи теплозабезпечення 

промислового підприємства. Український досвід та світові тенденції. 

Тема 2. Системний аналіз споживачів тепла промислового 
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підприємства. Загальна характеристика і класифікація теплових 

навантажень. Методика визначення розрахункових витрат теплоти на 

опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання та технологічні процеси. 

Технологічні споживачі пари та гарячої води. Визначення розрахункових 

максимумів споживання тепла та шляхи їх зниження. Графіки теплових 

потоків за укрупненими показниками. Річні витрати теплоти. 

Тема 3. Характеристика систем теплопостачання промислових 

підприємств. Принципи формування централізованих та децентралізованих 

систем. Загальна характеристика складових систем теплопостачання: 

джерел тепла, теплових мереж, пунктів регулювання та розподілу теплоти, 

систем теплоспоживання. 

Тема 4. Теплоносії в системах теплопостачання. Характеристики 

теплоносіїв. Використання вторинних та альтернативних енергетичних 

ресурсів. Інноваційні технології. Обґрунтування вибору теплоносія. 

Тема 5. Водяні системи теплопостачання підприємств. Класифікація 

водяних систем теплопостачання промислових підприємств. Однотрубні, 

двотрубні та багатотрубні системи теплопостачання. Схеми, характеристики, 

області застосування, основні переваги та недоліки водяних систем. 

Тема 6. Водяні теплові мережі. Схеми, трасування і конструкції водяних 

теплових мереж. Гідравлічний розрахунок водяних теплових мереж. 

Тема 7. Парові системи теплопостачання. Класифікація парових 

систем. Парові системи з поверненням і без повернення конденсату. 

Характеристики і схеми систем, особливості роботи, область застосування. 

Способи відведення конденсату у відкритих та закритих системах. 

Тема 8. Парові теплові мережі. Особливості транспортування пари, 

залежність густини від тиску і температури пари. Гідравлічний розрахунок 

парових мереж насиченої та перегрітої пари. Визначення розрахункового 

тиску. 

Тема 9. Збирання та повернення конденсату. Принципи роботи, 

теоретичні засади відведення конденсату. Схеми та обладнання. 

Конденсатовідвідники. Характеристики, принцип роботи 

конденсатовідвідників. 

Тема 10. Гідравлічний розрахунок конденсатопроводів. Особливості 

роботи конденсатопроводів, залежність густини парової суміші від її 

параметрів. Конденсатні насосні підстанції та їх обладнання. 

Змістовий модуль 2. Теплові пункти та промислові котельні, аналіз 

ефективності систем. 

Тема 11. Центральні та індивідуальні теплові пункти промислових 

підприємств. Схеми приєднання споживачів тепла до системи 

теплопостачання. Одноступеневе та двоступеневе приєднання систем 

технологічного та побутового гарячого теплопостачання за змішаною та 

послідовною схемою. Акумуляція  води. 
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Тема 12. Регулювання відпуску теплоти в системах теплопостачання 

промислових підприємств. Методи регулювання теплового навантаження в 

системах централізованого теплопостачання, їх порівняння. Індивідуальне, 

центральне та місцеве регулювання; якісне, якісно-кількісне, переривчасте. 

Графіки температур і витрат теплоносія. 

Тема 13. Джерела теплопостачання підприємств. Класифікація джерел 

теплоти. Теплові і балансові схеми водяних, парових, паро-водяних 

промислово- опалювальних котелень. 

Тема 14. Промислові котельні. Призначення, теплові схеми, основне та 

допоміжне обладнання промислових котелень. Методика і розрахунок 

теплових схем котелень. Режими роботи і розподілення навантаження між 

котлами. Шляхи вдосконалення теплових схем, обладнання і режимів 

роботи виробничих котелень. 

Тема 15. Промислові теплообмінні установки. Характеристика 

процесів у рекуперативних, регенеративних та змішувальних 

теплообмінниках. Теплообмінники. 

Тема 16. Інформаційно-аналітичні засоби моніторингу 

енергоефективності теплопостачання промислових підприємств. 

Ієрархічність та межі охоплення системи енергетичного моніторингу. 

Періодичність проведення енергетичного моніторингу. Роль інформації, 

способів та джерел її отримання в побудові та впровадженні системи 

енергетичного моніторингу. Роль програмного  забезпечення,  баз  даних  та  

апаратних  засобів 

Тема 17. Реконструкція та підвищення енергоефективності систем 

теплопостачання промислових підприємств. Шляхи реконструкції та 

завдання, що при цьому вирішуються. Нетрадиційні та відновлювальні 

джерела енергії.  

Тема 18. Моделювання систем теплопостачання промислових 

підприємств в програмних продуктах. Основи моделювання. Задачі та 

засоби їх досягнення. Аналіз результатів моделювання систем 

теплопостачання. Спектр програмних продуктів для моделювання систем. 

Модуль 2. Курсовий проект. 

Під час вивчення курсу «Системи теплопостачання промислових 

підприємств» студенти виконують курсовий проект за індивідуальним 

завданням. 

Розрахункова частина включає визначення розрахункових витрат 

теплоти на всі потреби підприємства, виконання балансових і 

теплотехнічних розрахунків водяної та парової частин промислово- 

опалювальної пароводяної котельні, вибір основного обладнання, 

гідравлічний розрахунок водяних, парових та конденсатних мереж 

підприємства, побудову п’єзометричних графіків та графіків регулювання 

тепловіддачі. 
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В науковій частині виконується аналіз ефективності системи 

теплопостачання та розробляються рекомендації, щодо її підвищення 

шляхом застосування енергоефективних та енергозберігаючих технологій. 

Графічна частина містить план теплових мереж, схеми водяних, парових 

та конденсатних мереж, схеми теплових камер, специфікації трубопроводів і 

арматури та теплову і балансову схеми котельні. 

Обсяг пояснювальної записки КП – 30-35 сторінок формату А4, обсяг 

графічної частини КП – 1 аркуш формату А1 або до 4 аркушів формату А3. 

Розподіл змістовних модулів і тем за годинами. 

Назви змістовних  

модулів і тем 

Разом, 

годин. 

Денна/ 

заочна 

л п інд ср 

Модуль 1. Системи теплопостачання промислових підприємств 

Змістовний модуль 1. Системи та мережі теплопостачання підприємств 

Тема 1. Сучасний стан і перспективи 

теплозабезпечення промислового підприємства. 
4/4 2/0 0  2/4 

Тема 2. Системний аналіз споживачів тепла 

промислового підприємства. 
4/4 2/0 0  2/4 

Тема 3. Характеристика систем теплопостачання 

промислових підприємств. 
4/5 2/1 0  2/4 

Тема 4. Теплоносії в системах теплопостачання. 5/4 2/0 0  3/4 

Тема 5. Водяні системи теплопостачання 

підприємств. 
9/6 2/0 4/2  3/4 

Тема 6. Водяні теплові мережі. 7/5 2/0 2/1  3/4 

Тема 7. Парові системи теплопостачання. 9/6 2/0 4/2  3/4 

Тема 8. Парові теплові мережі. 7/5 2/0 2/1  3/4 

Тема 9. Збирання та повернення конденсату. 9/5 2/0 4/1  3/4 

Тема 10. Гідравлічний розрахунок 

конденсатопроводів. 
7/4 2/0 2/1  3/4 

Разом змістовний модуль 1 62/49 20/1 18/8  24/40 

Змістовий модуль 2. Теплові пункти та промислові котельні, аналіз ефективності 

систем. 

Тема 11. Центральні та індивідуальні теплові 

пункти промислових підприємств. 
9/6 2/0 4/2  3/4 

Тема 12. Регулювання відпуску теплоти в системах 

теплопостачання промислових підприємств. 
9/6 2/0 4/2  3/4 

Тема 13. Джерела теплопостачання підприємств. 9/6 2/0 4/2  3/4 

Тема 14. Промислові котельні. 9/6 2/1 4/1  3/4 

Тема 15. Промислові теплообмінні установки. 7/5 2/0 2/1  3/4 

Тема 16. Інформаційно-аналітичні засоби 5/4 2/0   3/4 
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моніторингу енергоефективності теплопостачання 

промислових підприємств 

Тема 17. Реконструкція та підвищення 

енергоефективності систем теплопостачання 

промислових підприємств. 

5/4 2/0   3/4 

Тема 18. Моделювання систем теплопостачання 

промислових підприємств в програмних 

продуктах. 

5/4 2/0   3/4 

Разом змістовний модуль 2. 58/41 16/1 18/8 - 24/32 

Разом модуль 1. 120/90 36/2 36/16 - 48/72 

Модуль 2. Курсовий проект 60/90 - - 60/90 - 

Усього годин 180/180 36/2 36/16 60/90 48/72 

* лек – лекція, годин; п – практичне заняття, годин; інд. – індивідуальне 

завдання, годин; с.р. – самостійна робота, годин. 

 

Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Тема заняття 

Кількість годин 

денна/заочна 

форма 

навчання 

1. 

Визначення теплових потоків для промислового 

підприємства. Розрахунок річних витрат тепла. Побудова 

графіків річних витрат тепла. 

2/1 

2. 
Баланс водяної частини промислово-опалювальної 

котельні. Вибір водяних котлів. 
2/1 

3. 
Баланс парової частини промислово-опалювальної 

котельні. Вибір парових котлів. 
2/1 

4. 
Гідравлічний розрахунок водяної мережі промислового 

підприємства. Побудова схеми водяної мережі. 
2/1 

5. 

Гідравлічний розрахунок паропроводів насиченої та 

перегрітої пари. Побудова схеми паропроводів насиченої 

та перегрітої пари. 

2/1 

6. Гідравлічний розрахунок конденсатопроводів. 2/1 

7. 
Побудова п’єзометричного графіка за результатами 

гідравлічного розрахунку. 
4/2 

8. 
Визначення коефіцієнта економії палива при 

теплофікації. 
4/2 

9. Побудова графіків регулювання тепловіддачі. 4/1 

10. Проектування теплової камери. 4/1 

11. 
Проектування водо-водяного секційного підігрівника при 

паралельному приєднанні до мережі. 
4/1 
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12. 
Проектування водо-водяного теплообмінника з 

протитечією при паралельному приєднанні до мережі. 
2/1 

13. 
Проектування акумулятора води гарячого 

водопостачання підприємства. 
2/1 

Разом в ОК 36/16 

 

Самостійна робота 

№ 

з/п 
Тема  

1. Способи та шляхи підвищення надійності теплопостачання 

2. 
Графіки теплових потоків за укрупненими показниками. Річні 

витрати теплоти. 

3. Обґрунтування вибору теплоносія 

4. Способи відведення конденсату у відкритих та закритих системах 

5. Характеристики, принцип роботи конденсатовідвідників 

6. Конденсатні насосні підстанції та їх обладнання 

7. Акумуляція  води 

8. Графіки температур і витрат теплоносія 

9. 

Теплові і балансові схеми водяних, парових, паро-водяних 

промислово- опалювальних котелень при закритому і відкритому 

теплопостачанні 

10. 
Шляхи вдосконалення теплових схем, обладнання і режимів роботи 

виробничих котелень 

11. 
Показники джерел теплопостачання на відновлюваних 

енергоресурсах 

12. Енергозберігаючі технологічні установки 

13. 
Характеристика процесів у рекуперативних, регенеративних та 

змішувальних теплообмінниках 

14. 
Методи аналізу ефективності: енергетичний та техніко-економічний 

 

15. Курсовий проект 
 

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 

Аналітичні навички, відкритість, вміння працювати в команді, здатність 

до навчання, здатність логічно обґрунтовувати позицію, комплексне рішення 

проблем, критичне мислення, навички міжособистісних відношень, 

формування власної думки та прийняття рішень, чесність. 

Форми та методи навчання 

Методи викладання та навчання: 1) демонстрація; 2) навчальна 

дискусія/дебати; 3) case study /аналіз ситуації. 

Технології викладання та навчання: 1) робота в малих групах (команді) 

– спільна діяльність здобувачів у групі під керівництвом лідера, спрямована 
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на рішення загальної задачі шляхом творчого складання результатів 

індивідуальної роботи членів команди з розподілом повноважень і 

відповідальності; 2) індивідуальне навчання – вибудовування здобувачем 

власної освітньої траєкторії на основі формування індивідуальної освітньої 

програми з врахуванням його / її інтересів; 3) аналіз конкретних ситуацій 

(case study) – аналіз реальних проблемних ситуацій (наданий 

опис/«моментальний знімок реальності»/«фотографія дійсності»), що мали 

місце у відповідній галузі професійної діяльності, і пошук варіантів кращих 

рішень. 

Інтерактивні технології викладання та навчання: 1. Модульне 

навчання – використання знань, умінь тощо у вигляді: а) окремих модулів, 

автономних частин курсу, що інтегруються з іншими частинами курсу; б) 

блоків взаємопов’язаних курсів, які можна вивчати незалежно від іншого 

блоку дисциплін. 2. Контекстне навчання – мотивація студентів до засвоєння 

знань, умінь тощо шляхом виявлення зв’язків між конкретним знанням, 

умінням тощо та його застосуванням. 3. Розвиток критичного мислення – 

освітня діяльність, спрямована на розвиток у здобувачів розумного, 

рефлексивного мислення, здатного висунути нові ідеї і побачити нові 

можливості. 4. Міждисциплінарне навчання – використання знань з різних 

предметних областей, їх угруповання і концентрація в контексті 

розв’язуваної задачі.  

Порядок та критерії оцінювання 

Форма підсумкового контролю – екзамен. Освітня компонента 

оцінюється за національною та 100 бальною шкалою. Здобувачі вищої 

освіти: отримують від викладача та/або силабус інформацію про порядок 

здійснення семестрового поточного та підсумкового контролів на початку 

вивчення освітньої компоненти; семестровий поточний контроль 

передбачає перевірку лекційного матеріалу, практичних робіт та самостійної 

роботи студентів, результатів тестування модульних контролів на 

університетській платформі MOODLE. Здають модульний контроль у формі 

тестування відповідно до графіка, що доводиться на університетській 

платформі MOODLE. Розподіл балів: 

Назви змістовних  

модулів і тем 

Разом, 

балів 
л п інд ср 

Модуль 1. Системи теплопостачання промислових підприємств 

Змістовний модуль 1. Системи та мережі теплопостачання підприємств 

Тема 1. Сучасний стан і перспективи 

теплозабезпечення промислового підприємства. 
0-3 0-1 0-2 - 0 

Тема 2. Системний аналіз споживачів тепла 

промислового підприємства. 
0-3 0-1 0-2 - 0 

Тема 3. Характеристика систем теплопостачання 

промислових підприємств. 
0-3 0-1 0-2 - 0 
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Тема 4. Теплоносії в системах теплопостачання. 0-3 0-1 0-2 - 0 

Тема 5. Водяні системи теплопостачання 

підприємств. 
0-3 0-1 0-2 - 0 

Тема 6. Водяні теплові мережі. 0-4 0-1 0-2 - 0-1 

Тема 7. Парові системи теплопостачання. 0-3 0-1 0-2 - 0 

Тема 8. Парові теплові мережі. 0-4 0-1 0-2 - 0-1 

Тема 9. Збирання та повернення конденсату. 0-3 0-1 0-2 - 0 

Тема 10. Гідравлічний розрахунок 

конденсатопроводів. 
0-4 0-1 0-2 - 0-1 

Модульний контроль 1 0-20 

Змістовий модуль 2. Теплові пункти та промислові котельні, аналіз ефективності 

систем. 

Тема 11. Центральні та індивідуальні теплові пункти 

промислових підприємств. 
0-4 0-1 0-2 - 0-1 

Тема 12. Регулювання відпуску теплоти в системах 

теплопостачання промислових підприємств. 
0-4 0-1 0-2 - 0-1 

Тема 13. Джерела теплопостачання підприємств. 0-3 0-1 0-2 - - 

Тема 14. Промислові котельні. 0-4 0-1 0-2 - 0-1 

Тема 15. Промислові теплообмінні установки. 0-3 0-1 0-2 - - 

Тема 16. Інформаційно-аналітичні засоби 

моніторингу енергоефективності теплопостачання 

промислових підприємств 

0-3 0-1 0-2 - - 

Тема 17. Реконструкція та підвищення 

енергоефективності систем теплопостачання 

промислових підприємств. 

0-3 0-1 0-2 - - 

Тема 18. Моделювання систем теплопостачання 

промислових підприємств в програмних продуктах. 
0-3 0-1 0-2 - - 

Модульний контроль 2 0-20 

Разом модуль 1. 0-100 

Модуль 2. Курсовий проект 0-100 

Посилання на нормативні документи, що регламентують проведення 

поточного та підсумкового контролів знань студентів, можливість їм 

подання апеляції: http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ . 

Поточна складова оцінювання формується шляхом: контролю 

самостійної та лекційної роботи (до 2 балів за тему), контроль під час 

практичних занять (до 2 балів за тему), модульний контроль (до 40 балів). 

Контрольні завдання для семестрового підсумкового контролю 

складаються у кількості, достатній для досягнення максимальної 

об’єктивності оцінки рівня підготовленості здобувача вищої освіти, що 

проходить контроль, але не менше 100 завдань на 1 кредит. 

Шкала оцінювання змістовних модульних контролів: змістовний модуль 
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№1 – 20 балів; змістовний модуль №2 – 20 балів; Всього за змістовні модулі 

1,2 – 40 балів.   

Структура оцінки поточного контролю (модулі 1, 2) та підсумкового  

контролю знань (іспит) здійснюється  за трьома рівнями (1 – достатній рівень 

складності, 2 – вище достатнього рівня  складності,  3  – високий  рівень 

складності), що відображено в таблицях.  

Таблиця формування тестового завдання поточного контролю знань 

(змістовні модулі 1 і 2). 

 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) проводиться 

за такими критеріями (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленням до цілого числа):  

0% - завдання не виконано;  

40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало;  

60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з 

незначним відхиленням від вимог;  

80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Підсумкова складова оцінювання у формі контрольних завдань 

семестрового підсумкового контролю у формі екзамену: 

 

 

 

 

 

 

Рівень складності 

завдань 

Загальна 

кількість 

завдань 

Оцінка завдань, 

балів 

Час на виконання, 

хвилин 

за 

одне 

загальна на 

одне 

загальний 

Достатнього рівня 

складності 

12 1 0-12 1,5 18 

Вище достатнього 

рівня складності 

5 1 0-5 2,5 12 

Високого рівня 

складності 

3 1 0-3 3,5 10 

 20 Х 0-20 Х до 40 
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Оцінювання курсового проекту. 

1. Оцінювання пояснювальної записки та графічного матеріалу 

відповідно до індивідуального завдання на проектування. Максимум 

60 балів: 

0 балів - завдання не виконано;  

0-30 балів - завдання виконано частково, прийняті інженерні рішення 

не аргументовані і не конкретні, записка і графічний матеріал підготовлено 

недбало;  

31-50 балів - завдання виконано повністю, прийняті інженерні рішення 

містять окремі недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, 

записка і графічний матеріал підготовлено з незначним відхиленням від 

вимог;  

51-59 балів - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки не системного характеру; 

60 балів - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Захист курсового проекту. Здобувач вищої освіти презентує комісії в 

складі 2-х осіб результати курсового проектування в формі пояснювальної 

записки та інженерних креслень. Комісія може задавати питання щодо 

уточнення прийнятих здобувачем вищої освіти інженерних рішень та їх 

обґрунтованості.  Максимальна кількість балів за захист курсового проекту – 

40 балів. Оцінювання відповідей на питання проводиться за такими 

критеріями (у % від кількості балів, виділених на питання із заокругленням 

до цілого числа):  

0% - відповідь на питання відсутня;  

40% - відповідь на питання дано частково, відповіді не аргументовані і 

не конкретні;  

60% - відповідь на запитання містять окремі недоліки, судження 

студента не достатньо аргументовані;  

80% - відповідь дана повністю, проте містить окремі несуттєві недоліки 

не системного характеру; 

100% - відповідь дана повністю і без зауважень. 

Рівень складності 

завдань 

Загальна 

кількість 

завдань 

Оцінка завдань, 

балів 

Час на виконання, 

хвилин 

за 

одне 

загальна на одне загальний 

Достатнього рівня 

складності 

30 0,9 0-27 1,5 45 

Вище достатнього рівня 

складності 

9 1 0-9 3 27 

Високого рівня 

складності 

1 4 0-4 8 8 

 40 Х 0-40 Х до 80 
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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 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно  

 

Умови отримання додаткових балів: 

- участь у науковій університетській конференції (підготовка доповіді за 

темами освітньої компоненти) до 5 балів; 

- участь у Всеукраїнській науковій конференції (підготовка доповіді за 

темами освітньої компоненти) до 10 балів; 

- підготовка наукової публікації за темою освітньої компоненти – до 

15 балів. 

- підготовка наукової роботи на конкурс наукових робіт за темою освітньої 

компоненти – до 15 балів. 

Поєднання навчання та досліджень 

Поєднання навчання та досліджень можливе шляхом: 1) участі 

здобувачів вищої освіти у роботі студентських наукових гуртків; 2) залучення 

до виконання кафедральних бюджетних та комерційних наукових робіт 

НУВГП; 3) підготовці доповідей та виступів до студентських конференцій 

різних рівнів, в т.ч. міжнародних;  4) підготовці наукових робіт до 

Всеукраїнських конкурсів в т.ч. Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з галузей знань i спеціальностей. 

Інформаційні ресурси 

Рекомендована та допоміжна література:   

1. Ковальчук В. А. Теплопостачання : навч. посіб. / В. А. Ковальчук, Т. 

С. Мацнєва. – Рівне : НУВГП, 2013. – 300 с. : іл. 

http://ep3.nuwm.edu.ua/1878/1/735210%20zah.pdf  

2. Єнін П.М. Теплопостачання (Частина 1 «Теплові мережі і 

споруди»). Навчальний посібник / Єнін П.М., Швачко Н.А. – К.: Кондор, 2007. 

– 244 с. 

3. Гічов Ю.О. Джерела теплопостачання промислових підприємств. 

Частина I. Конспект лекцій. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2011. – 52с. 

https://nmetau.edu.ua/file/11._gichov_yu.o._dzherela_teplopostachannya

_promislovih_pidpriemstv._chastina_i.pdf . 
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4. Прядко М. О., Павелко В. І., Василенко С. М, П68 Теплові мережі: 

Навчальний посібник і За ред. М. О. Прядка. - К.: Алерпга, 2005. -227 с. 

5. Клімов Р.О. Теплоенергетичні системи промислових підприємств / 

Навчальний посібник. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013. – 200 с. 

Інформаційні ресурси 

1. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua 

2. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nuwm.edu.ua/naukova-

biblioteka (http://www.nuwm.edu.ua/MySql/). 

3. Цифровий репозиторій НУВГП / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.ep3.nuwm.edu.ua. 

Навчально-методичні ресурси 

1. 03-02-322. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 

дисципліни «Системи теплопостачання промислових підприємств» та 

«Теплопостачання промислових об’єктів» для студентів спеціальностей 

8.06010107, 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція» денної та 

заочної форм навчання. Частина 1. Проектування теплових мереж./ Т.В. 

Вижевська. Рівне: НУВГП, 2013. 36 с. 

2. 03-02-322. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 

дисципліни «Системи теплопостачання промислових підприємств» та 

«Теплопостачання промислових об’єктів» для студентів спеціальностей 

8.06010107, 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція» денної та 

заочної форм навчання. Частина 2. Проектування промислово- 

опалювальної котельні./ Т.В. Вижевська. Рівне: НУВГП, 2013. 32 с. 

3. 03-02-368. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 

«Автоматизоване проектування систем теплогазопостачання і вентиляції» 

для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція» всіх форм навчання./ С.Б. 

Проценко. Рівне: НУВГП, 2018. 36 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/8931/  

Дедлайни та перескладання 

Ліквідація академічної заборгованості та реалізація повторного 

вивчення дисципліни здійснюються згідно з «Порядком ліквідації 

академічних заборгованостей у НУВГП». Посилання на відповідний 

документ: http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ .  

Процедура перездачі модулів здійснюється згідно з:  

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ . 

Оголошення стосовно термінів здачі частин освітньої компоненти 

публікуються на сторінці даної дисципліни на платформі MOODLE. 
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Неформальна та інформальна освіта 

Студенти мають право на перезарахування результатів навчання 

набутих у неформальній та інформальній освіті відповідного до «Положення 

про неформальну та інформальну освіту НУВГП» 

http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/  

Зокрема на різних платформах, таких як: Prometheus, Coursera, edEx, 

edEra, FutureLearn та інших опановувати матеріал для перезарахування 

результатів навчання. 

При цьому важливо, щоб знання та навички, що формуються під час 

проходження певного онлайн-курсу чи його частин, мали зв'язок з 

очікуваними навчальними результатами даної освітньої 

компоненти/освітньої програми та перевірялись при поточному оцінюванні. 

Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання 

До освітнього процесу залучаються професіонали-практики 

підприємств з проектування, будівництва та експлуатації систем 

теплопостачання, шляхом проведення онлайн/офлайн зустрічей з 

актуальних проблем освітньої компоненти. Здобувачі вищої освіти можуть 

відвідувати профільні заклади з екскурсіями, де професіонали-практики 

демонструють відповідні досягнення науки та техніки. Представники бізнесу 

мають можливість долучитися через Раду роботодавців інституту.  

Правила академічної доброчесності 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

практичній (письмовій) роботі студента є підставою для її незарахуванння 

викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Під час навчання здобувач керується «Кодексом честі студентів» 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4917/ . 

Вимоги до відвідування 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції та практичні заняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати 

заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх 

строків визначених для виконання усіх видів робіт, передбачених курсом. 

Оновлення 

Оновлення змісту освітньої компоненти відбувається на основі аналізу 

найновіших досягнень і сучасних практик освітньої компоненти. Проведення 

анкетування за підсумками вивчення освітньої компоненти «Системи 

теплопостачання промислових підприємств». 
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Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 

Здобувачі   вищої освіти   можуть   отримати   окремі   РН   у   

вітчизняних   та   іноземних   ЗВО   (через проходження   окремих   освітніх   

компонентів   або   сертифікованих   програм   у статусі  зарахованого  

слухача), і такі результати навчання також можуть бути предметом   

визнання.   Більше   інформації   про   академічну   мобільність   у Положенні 

про академічну мобільність учасників освітнього процесу НУВГП  

http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/    та  Порядку   перезарахування   результатів   

навчання   за   програмами академічної мобільності в НУВГП [ 

https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-mobilnist  ]. 

Міжнародні інформаційні ресурси, які можуть використовувати 

студенти для вивчення даної дисципліни: 

 Google Scholar: https://scholar.google.com/ 

 Elsevier/ Sciencedirect: https://www.elsevier.com/ 

https://www.sciencedirect.com/ 

–    ResearchGate: https://www.researchgate.net/ 

 

 

                                                                                                                

Лектор                                      Олександр ГРИЦИНА., к.т.н., доцент  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


