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ВСТУП 
Анотація 

Повсякденна інженерна практика показує, що спеціалістам  у галузі 

гідроенергетики досить часто доводиться  працювати на комплексних об’єктах, що 

включають інші енергетичні (атомні, конденсаційні електростанції, 

теплоелектроцентралі) та водогосподарські (гідромеліоративні, водопостачальні, 

судноплавні, рибогосподарські та ін.) об’єкти. Така робота потребує ґрунтовних 

знань структури паливно-енергетичного комплексу, запасів та властивостей того чи 

іншого виду енергоресурсів та можливості використання їх з метою 

енергозабезпечення народногосподарського комплексу. Першочергового значення 

набули питання ресурсо- та енергозбереження, а також екологічно чистого 

використання всього комплексу енергоресурсів. Тому вивчення дисципліни 

„Енергоресурси та гідрологічні основи гідроенергетики” є важливою ланкою у 

системі підготовки спеціалістів у галузі гідроенергетики. 

Дисципліна „Енергоресурси та гідрологічні основи гідроенергетики” є однією з 

перших профілюючих дисциплін, що вивчають студенти – гідроенергетики. Вона 

ґрунтується на раніше вивчених дисциплінах «Фізика», «Хімія», 

«Гідрогазодинаміка», «Технічна термодинаміка». У свою чергу на ній ґрунтуються 

такі спеціальні дисципліни, як “Сертифікація електроенергії та НДЕ”, “Ресурсо- та 

енергозбереження”, „Гідроелектростанції і гідроакумулюючі електростанції”, 

„Робота ГЕС і ГАЕС на енергосистему”,  „ГТС енергетичних об’єктів і систем”. 

Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за спеціальністю 

145 “Гідроенергетика» першого (бакалаврського) рівня. 

Ключові слова: енергоресурси, гідрологія, електростанція, річковий стік, 

регулювання стоку, поновлювальні джерела енергії. 

 

Abstract 
Everyday engineering practice shows that specialists in the field of hydro energy often 

have to work on complex objects, which include other energy (atomic, condensing, 

thermal power plants) and water management (hydro-amelioration, water-supply, shipping, 

fishing, etc.) objects. Such work requires a thorough knowledge of the structure of the fuel 

and energy complex, stocks and properties of a particular type of energy resources and the 

possibility of using them for the purpose of energy supply of the national economic 

complex. Issues of resource and energy conservation, as well as ecologically pure use of 

the entire complex of energy resources, were of paramount importance. Therefore, the 

study of the discipline "Energy resources and hydrological bases of hydropower" is an 

important link in the system of training specialists in the field of hydropower. 

The discipline "Energy resources and hydrological bases of hydropower engineering" 

is one of the first major subjects studied by students - hydropower. It is based on 

previously studied disciplines "Physics", "Chemistry", "Hydrogasdynamics", "Technical 

thermodynamics". In turn, it is based on such special disciplines as "Certification of 

Electricity and NDI", "Resource and Energy Saving", "Hydropower and Hydro Power 

Plants", "Work of Hydroelectric Power Station and Pump Station on the Power System", 

"GTS of Energy Facilities and Systems" , etc. 

The curriculum is designed for students studying in the specialty 145 "Hydropower" of 

the first (Bachelor) level. 

Keywords: еenergy resources, hydrology, power plant, river runoff, runoff regulation, 

renewable energy sources. 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ  
 

“Енергоресурси та гідрологічні основи гідроенергетики” 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність,  

рівень вищої освіти  

Харакатеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість               

кредитів – 4,0 

Галузь знань 
14 – „Електрична 

інженерія” 

Дисципліна професійної 

та практичної підготовки 

вибору студента 

Модулів – 2 Рік підготовки 

3-й 4-й 

семестр 

5-й 8-й 

Змістових              

модулів – 2 

 

Лекції 

26 год. 2 год. 

Індивідуальне 

навчально-дослідне 

завдання: 

розрахунково-
графічна робота 

Спеціальність 
145 – „Гідроенергетика” 

Практичні, семінарські 

16 год. 10 год. 

Лабораторні 
- - 

Загальна кількість 

годин – 120 год. 
Самостійна  робота 
66 год. 96 год. 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  3 год, 
самостійна робота 

студента – 5 год. 

Рівень вищої освіти:         

перший 
(бакалаврський) 

Індивідуальне 
завдання: 

розрахунково-графічна 

робота – 12 год 

Вид контролю:  

залік залік 

 

 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної і індивідуальної роботи становить: 

- для денної форми навчання – 35,0 %  до 65,0 %; 

- для заочної форми навчання – 10,0 %  до 90,0 %. 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАДАННЯ  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Мета вивчення дисципліни „Енергоресурси та гідрологічні основи 

гідроенергетики” є формування знань у майбутніх бакалаврів спеціальності 

145 „Гідроенергетика” в області сучасного стану паливно-енергетичного 

комплексу України, зокрема, перспектив розвитку гідроенергетики, що 

необхідно для прийняття оптимальних рішень при виборі певних видів 

енергоресурсів для використання їх з метою виробництва теплової або 

електричної енергії.  

Завдання вивчення навчальної дисципліни „Енергоресурси та 

гідрологічні основи гідроенергетики” є: кількісна та якісна оцінка різних 

видів енергоресурсів з точки зору виробництва електричної та теплової 

енергії; вибір оптимальних гідрологічних та гідравлічних режимів роботи 

гідроенергетичних об’єктів; визначення основних  гідравлічних 

характеристик водного потоку в межах різних типів гідроенергетичних 

вузлів; вивчення способів та методів безпечного добування, 

транспортування і використання непоновлювальних та альтернативних 

поновлювальних енергоресурсів; набуття практичних навичок із визначення 

гідроенергетичного потенціалу водотоку, коригування природного стоку 

річки за умов комплексного використання; вивчення способів економії 

енергії, методів ефективного її використання; вміння проектувати, будувати 

та експлуатувати енергетичні об’єкти; вивчення екологічних аспектів 

енергетики та методів покращення екологічного стану довкілля.  

У результаті вивчення даного курсу студент повинен: 
знати: сучасний стан паливно-енергетичного комплексу України; 

кількісну оцінку непоновлювальних (традиційних) та поновлювальних 

(альтернативних) енергетичних ресурсів (зокрема гідроенергоресурсів); 

призначення та принцип роботи енергетичних систем; види та схеми 

гідроенергетичних установок, їх участь у покритті графіків навантаження 

енергосистем; способи транспортування енергії і різних видів 

енергоресурсів; методи і способи економії енергоресурсів і енергії; 

економічну ефективність використання гідроенергетичних установок; 

екологічні проблеми і методи захисту навколишнього середовища у процесі 

добування, транспортування і використання різних видів енергоресурсів;  
вміти: застосовувати теорію розмірностей фізичних величин при 

вивченні різноманітних гідравлічних та енергетичних процесів; 

розраховувати теплотехнічні та енергетичні параметри теплових 

електростанцій; використовувати теоретичні знання з основ гідрологічних 

та водноенергетичних розрахунків; визначати параметри регулювання стоку 

гідроелектростанціями та каскадом ГЕС; розраховувати технічні та 

енергетичні параметри вітрових, сонячних та геотермальних енергетичних 

установок; використовувати техніко-економічні розрахунки при виборі 

способів та методів використання альтернативних джерел енергії для 

вирішення практичних завдань при проектуванні ГЕС і ГАЕС. 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Модуль 1. Енергоресурси та гідрологічні основи гідроенергетики 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 1. ЕНЕРГОРЕСУРСИ 
 
Тема 1. Значення енергетики та гідроенергетики  для господарства 

Визначення понять «енергетика» та «гідроенергетика». Значення 

енергетики у господарстві. Паливно-енергетичний комплекс. Енергетика та 

енергоресурси. Умовне паливо.  

 
Тема 2. Оцінка та сучасний стан енергетичних ресурсів 

Енергетичні ресурси. Оцінка енергоресурсів. Непоновлювальні 

енергоресурси. Поновлювальні та практично невичерпні енергоресурси. 

Традиційні і нетрадиційні запаси нафти. Запаси та добування природного 

газу. Альтернативні запаси газу. Транспортування нафти і газу. Оцінка 

ресурсів і запасів вугілля. Перспективи розвитку вугільної промисловості. 

Екологічні аспекти використання вугілля. Оцінка ресурсів урану і торію. 

Добування урану. Частка атомної енергетики у світі та перспективи її 

розвитку. Гідрологічні основи використання водної енергії. Кругообіг води 

у природі. Утворення і живлення річок. Основні параметри річки. Озера  і 

водосховища. Оцінка гідроенергоресурсів. Водна енергія у природі. 

Гідроенергетичний потенціал. Гідроенергетика. Перспективи розвитку 

гідроенергетики. Енергія Сонця. Енергія вітру. Енергія хвиль та припливів. 

Системи біоперетворення. Геотермальна енергія. Термоядерна енергія. 

Охорона праці при добуванні та використанні енергоресурсів. 

 

Тема 3. Економія енергетичних ресурсів 
Економія енергоресурсів та енергії. Способи економії енергії. Проблеми 

та обмеження при економії енергії. Ефективне використання енергії. 

 
Тема 4. Типи електростанцій 

Класифікація електростанцій. Конденсаційні електростанції. Паровий 

котел, парова турбіна, конденсатор. Теплові електростанції. 

Теплоелектроцентралі. Газотурбінні установки. Парогазові установки. 

Атомні електростанції. Паринципова схема АЕС. Екологічні аспекти 

експлуатації АЕС. Електростанції, що використовують поновлювальні 

джерела енергії. Сонячні електростанції. Вітрові електростанції. 

Використання енергії морів і океанів. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ГІДРОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ 
 

Тема 5. Гідрологічні основи гідроенергетики. Природа водної енергії 
Природа водної енергії. Потужність та енергія водотоку. Принцип 

роботи гідроелектротсанції. Способи створення напору. Основні типи 

будівель ГЕС. Гідроакумулюючі електростанції. Задачі водноенергетичних 

розрахунків (ВЕР). Сутність ВЕР. Види регулювання стоку. Інтегральна 

крива стоку та хронологічні графіки. 

 
Тема 6. Енергетичні системи 

Енергетичні системи. Експлуатаційні властивості енергосистем. Робота 

ГЕС і ГАЕС на енергосистему. 
 
Тема 7. Будівлі та обладнання енергетичних установок 

Будівля ГЕУ і її обладнання. Основні принципи проектування ГЕУ. 

Основне обладнання ГЕУ. Номенклатура і типи гідротурбін. Турбінні 

камери і відсмоктувальні труби. Гідрогенератори. Регулювання гідротурбін. 

Трансформатори. Насоси, компресори, електродвигуни. Механічне і 

допоміжне обладнання. 

 
Тема 8. Транспортування енергоресурсів та енергії 

Транспортування первинних видів енергії. Транспортування 

електроенергії високовольтними лініями електропередач (ЛЕП) і 

підземними кабелями. Інші способи передачі енергії. 

 
Тема 9. Проектування, будівництво, пуск і експлуатація ГЕО 

Послідовність проектування гідроенергетичних об’єктів (ГЕО). Періоди 

будівництва. Пусковий комплекс ГЕС. Основні економічні показники ГЕО. 

Експлуатація ГЕС. Вимоги до експлуатації. Задачі експлуатації. Організація 

експлуатації ГЕО. Охорона праці та техніка безпеки під час проектування, 

будівництва та експлуатації ГЕО. 

 
Тема 10. Екологічні аспекти енергетики 

Загальні екологічні аспекти енергетики. ТЕС і навколишнє середовище. 

АЕС і навколишнє середовище. ГЕС і навколишнє середовище. Вплив ЛЕП 

на природне середовище. Цивільний захист населення під час експлуатації 

різних типів електростанцій і енергетичних установок, та під час 

виникнення аварійних ситуацій. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
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. Енергоресурси та гідрологічні основи гідроенергетики 
Змістовий модуль 1. Енергоресурси 

Тема 1. 
Значення 

енергетики та 

гідроенергетики 

для 

господарства 

8 2 - - - 6 8 - - - - 8 

Тема 2. Оцінка 

та сучасний 

стан енергетич-

них ресурсів 

16 4 2 - 2 8 14,5 0,5 2 - 2 10 

Тема 3. 
Економія 

енергетичних 

ресурсів 

12 2 2 - 2 6 12 - 2 - 2 8 

Тема 4. Типи 

електростанцій 
18 4 4 - 2 8 14,5 0,5 2 - 2 10 

Разом: 54 12 8 - 6 28 49 1 6 - 6 36 
Змістовий модуль 2. Гідрологічні основи гідроенергетики 

Тема 5. Гідро-

логічні основи 

гідроенергетики 

Природа водної 

енергії 

20 4 4 - 4 8 16,5 0,5 2 - 4 10 

Тема 6. Енерге-

тичні системи 
8 2 - - - 6 12,5 0,5 2 - - 10 

Тема 7. Будівлі 

та обладнання 

енергетичних 

установок 

14 2 4 - 2 6 12 - - - 2 10 

Тема 8. 
Транспортування 

енергоресурсів 

та енергії 

8 2 - - - 6 10 - - - - 10 

Тема 9. 
Проектування, 

будівництво, 

пуск і експлу-

атація ГЕО 

8 2 - - - 6 10 - - - - 10 
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Тема 10. 
Екологічні 

аспекти 

енергетики 

8 2 - - - 6 10 - - - - 10 

Разом: 66 14 8 - 6 38 71 1 4 - 6 60 
Усього годин: 120 26 16 - 12 66 120 2 10 - 12 96 

 
 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна

форма 

1 Основні фізичні одиниці в енергетиці. 

Еквівалентність тепла і роботи 
2 1 

2 Розрахунок витрати умовного палива на 

теплоелектроцентралі 
2 1 

3 Визначення гідроенергетичного потенціалу 

водотоку. Побудова кадастрових графіків 
4 1 

4 Коригування природного гідрографа стоку річки за 

умов його комплексного використання 
4 2 

5 Визначення оптимальної глибини спрацювання 

водосховища 
4 1 

6 Визначення тривалості замулення мертвого об'єму 

водосховища 
2 1 

7 Розрахунок вітроенергетичної станції 4 1 

8 Розрахунок сонячної електростанції 2 1 

9 Розрахунок геотермальних енергетичних 

установок 
2 1 

Всього: 26 10 
 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 
Розподіл годин самостійної роботи студентів денної форми навчання: 

- 21 год. – підготовка до аудиторних занять; 

- 24 год. – підготовка до контрольних заходів; 

- 21 год. – підготовка питань, які не розглядалися під час аудиторних 

занять. 

Розподіл годин самостійної роботи студентів заочної форми навчання: 

- 6 год. – підготовка до аудиторних занять; 

- 24 год. – підготовка до контрольних заходів; 

- 66 год. – підготовка питань, які не розглядалися під час аудиторних 

занять. 
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Завдання для самостійної  роботи студентів денної форми навчання 

 
№ 

з/п 

Тема самостійної 

роботи 
Короткий зміст 

Кількість 

годин 

1 2 3 4 

1 Значення енергетики та 

гідроенергетики для 

народного 

господарства 

Умовне паливо. Основні фізичні 

одиниці в енергетиці 
2 

2 Оцінка та сучасний 

стан енергетичних 

ресурсів 

Альтернативні запаси нафти і 

газу. Перспективи розвитку 

вугільної промисловості 

2 

3 Економія енергетичних 

ресурсів 
Способи економії енергії. 

Ефективне використання 

енергоресурсів 

2 

4 Типи електростанцій Обладнання конденсаційних 

електростанцій. Техногенні 

небезпеки при аваріях на АЕС. 

3 

5 Гідрологічні основи 

гідроенергетики. 

Природа водної енергії 

Оцінка та види 

гідроенергетичних ресурсів. 

Гідроенергетичний потенціал 

України 

2 

6 Енергетичні системи Склад і призначення 

енергосистем. Експлуатаційні 

властивості енергосистем 

2 

7 Будівлі та обладнання 

енергоустановок 
Визначення установленої 

потужності ГЕС. 

Гідроенергетичне обладнання. 

Механічне обладнання 

2 

8 Транспортування 

енергоресурсів та 

енергії 

Транспортування електроенергії  

високовольтними ЛЕП і 

підземними кабелями 

2 

9 Проектування, 

будівництво, пуск і 

експлуатація ГЕО  

Пусковий комплекс ГЕС. Задачі і 

організація експлуатації 

гідровузлів 

2 

10 Екологічні аспекти 

енергетики 
Вплив роботи ТЕС і АЕС на 

навколишнє середовище 
2 

                                                  Всього: 21 
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Завдання для самостійної  роботи студентів заочної форми навчання 
 

№ 

з/п 

Тема самостійної 

роботи 
Короткий зміст 

Кількість 

годин 

1 2 3 4 

1 Значення енергетики та 

гідроенергетики для 

народного 

господарства 

Умовне паливо. Основні фізичні 

одиниці в енергетиці. Паливно-

енергетичний комплекс 
6 

2 Оцінка та сучасний 

стан енергетичних 

ресурсів 

Альтернативні запаси нафти і 

газу. Перспективи розвитку 

вугільної промисловості. 

Гідроенергетичний потенціал. 

Гідроенергетика. Перспективи 

розвитку гідроенергетики. 

Енергія Сонця. Енергія вітру. 

Енергія хвиль та припливів. 

Системи біоперетворення. 

Геотермальна енергія. 

Термоядерна енергія 

8 

3 Економія енергетичних 

ресурсів 
Способи економії енергії. 

Ефективне використання 

енергоресурсів 

6 

4 Типи електростанцій Обладнання конденсаційних 

електростанцій. Техногенні 

небезпеки при аваріях на АЕС. 

Електростанції, що 

використовують поновлювальні 

джерела енергії. Використання 

енергії морів і океанів 

8 

5 Гідрологічні основи 

гідроенергетики. 

Природа водної енергії 

Оцінка та види 

гідроенергетичних ресурсів. 

Гідроенергетичний потенціал 

України. Види регулювання 

стоку.  

8 

6 Енергетичні системи Склад і призначення 

енергосистем. Експлуатаційні 

властивості енергосистем 

6 

7 Будівлі та обладнання 

енергоустановок 
Гідроенергетичне обладнання 

ГЕС. Механічне і допоміжне 

обладнання гідроенергетичних 

установок 

6 
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1 2 3 4 

8 Транспортування 

енергоресурсів та 

енергії 

Транспортування електроенергії  

високовольтними ЛЕП і 

підземними кабелями. 

Альтернативні способи передачі 

енергії 

6 

9 Проектування, 

будівництво, пуск і 

експлуатація ГЕО  

Пусковий комплекс ГЕС. Задачі і 

організація експлуатації 

гідровузлів. Основні економічні 

показники ГЕО. Охорона праці та 

техніка безпеки під час 

будівництва та експлуатації ГЕО 

6 

10 Екологічні аспекти 

енергетики 
Вплив роботи ТЕС і АЕС на 

навколишнє середовище. Вплив 

ЛЕП на природне середовище. 

Цивільний захист населення під 

час експлуатації різних 

енергетичних установок, та під 

час виникнення аварійних 

ситуацій 

6 

                                                  Всього: 66 
 
 

7. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 
Навчальним планом та програмою дисципліни «Енергоресурси та 

гідрологічні основи гідроенергетики» передбачено розрахунково-графічну 

роботу для студентів денної форми навчання (індивідуальна контрольну 

роботу – для студентів заочної форми навчання), що має метою закріплення 

теоретичних знань і розвивання навичок із вирішення практичних задач 

щодо визначення основних параметрів роботи теплових, вітрових, 

сонячних, геотермальних і гідравлічних електростанцій, а також 

розрахунків регулювання природного стоку річки. 

Обсяг розрахунково-графічної (індивідуальної контрольної) роботи – 

20...25 сторінок з необхідними схематичними кресленнями і графіками.  
Кількість годин на індивідуальну роботу студента – 12 год. 

Порядок виконання, оформлення та захисту розрахунково-графічної 

(контрольної) роботи описаний  у методичних вказівках 02-04-11 

«Методичні вказівки до виконання практичних робіт та розрахунково-

графічної роботи з дисципліни “Енергоресурси та основи гідроенергетики” 

студентами спеціальності  “Гідроенергетика” денної і заочної форм 

навчання». 

 
 

 

 



 

 

 

13

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
      При викладанні навчальної дисципліни „Енергоресурси та гідрологічні 

основи гідроенергетики” використовуються інформаційно-ілюстративний та 

проблемний методи навчання із застосуванням: 

♦ лекцій у супроводі плакатів, слайдів; 

♦ розв’язування задач; 

♦ демонстрація комп’ютерних програм; 

♦ виконання індивідуального навчально-дослідного завдання; 

♦ складання графічних схем. 

 

 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ  

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться у письмовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем 

включають комплект комплексних контрольних робіт (ККР), що 

складаються з теоретичних та практичних питань. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

- з практичних занять – з допомогою перевірки виконаних завдань; 

- за індивідуально-дослідним завданням – з допомогою перевірки та 

захисту розрахунково-графічної роботи;  

- модульний контроль після вивчення матеріалу змістового модуля. 

Підсумковий контроль відбувається у вигляді заліку. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 

 
 

10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
(Форма контролю – залік, максимальна сума балів – 100) 

 (Максимальна сума балів – 100) 

Поточне тестування, самостійна  та індивідуальна робота 

С
ум

а 

Модуль 1 

Модуль 
2 (РГР) 

Змістовий модуль 1 
(6 лекцій, 4 

практичних заняття) 

Змістовий модуль 2 
(7 лекцій, 4 практичних занять) 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 
3 6 5 7 7 4 10 6 4 4 

44 100 21 35 
56 
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Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною 

шкалою 

Залік 

90 – 100 

82 – 89 

74 – 81 

64 – 73 

60 – 63 

 

 

Зараховано 

 

 

35 – 59 

Не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0 – 34 

 

Не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням  дисципліни 

 

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
Методичне  забезпечення дисципліни „Енергоресурси та гідрологічні 

основи гідроенергетики” включає: 

1) навчальний посібник «Енергоресурси та гідрологічні основи 

гідроенергетики» (Рівне: НУВГП, 2010. - 130 с.: іл.) 

2) методичні вказівки до виконання практичних робіт та розрахунково-

графічної роботи з дисципліни “Енергоресурси та основи гідроенергетики” 

студентами спеціальності  “Гідроенергетика” денної і заочної форм 

навчання (02-04-11); 

3) опорний конспект лекцій на паперовому та електронному носіях 

(Рівне: НУВГП, 2016.- 84 с); 

4) інформаційно-ілюстративний навчальний матеріал; 

5) комплекти слайдів, плакатів; 

6) демонстраційні комп’ютерні програми; 

7) роздатковий матеріал, нормативні документи; 

8) інформаційні ресурси у цифровому репозиторії / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/viev/types/metods/: 

- Філіпович Ю.Ю. Енергоресурси та гідрологічні основи 

гідроенергетики. Практикум. – Рівне: НУВГП, 2010. – 130 с.: іл. / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/3708/; 

- 02-04-11 Філіпович, Ю. Ю. (2014) Методичні вказівки до виконання 

практичних робіт та розрахунково-графічної роботи з дисципліни 

“Енергоресурси та гідрологічні основи гідроенергетики” студентами 

напряму підготовки 6.050602 “Гідроенергетика” денної і заочної форм 

навчання. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/203/. 
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12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Базова 

1. Маковський А.М., Філіпович Ю.Ю. Енергоресурси та гідрологічні 

основи гідроенергетики. Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2010. – 130 с.: іл. 

2. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та розрахунково-

графічної роботи з дисципліни “Енергоресурси та основи гідроенергетики” 

студентами спеціальності  “Гідроенергетика” денної і заочної форм 

навчання (02-04-11) // Ю.Ю.Філіпович. – Рівне: НУВГП, 2013. – 48с. 

3. Непорожний П.С., Обрезков В.И. Введение в специальность: 

Гидроэнергетика: Учебное пособие для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1990. 

– 352 с., ил. 

4. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Природні умови і ресурси 

України. – Рівне: УДАВГ, 1997. – 175 с. 

5. Сливка П.Д., Новосад Я.О., Будз О.П. Гідрологія та регулювання 

стоку: Навч.посібник // Рівне: УДУВГП, 2003. – 288 с. 

6. Литвиненко А.Ф., Сорокин В.Г. Гідрологія і гідрометрія: Практикум // 

К.: Вища школа, 1987. – 167 с. 

 

Допоміжна 
1. Введение в гидротехнику: Учебное пособие для вузов / 

А.Л.Можевитинов, Г.В.Смехов и др. – Под ред. А.Л.Можевитинова. – М.: 

Энергоатомиздат, 1984. –  232 с., ил. 

2. Гидроэлектрические станции / Под ред. В.Я.Карелина, 

Г.И.Кривченко. –  М.: Энергоатомиздат, 1987. – 464 с., ил. 

3. Энергетика // Под ред. И.Т.Швеца. – М.: Машгиз. – 1961. – 501 с. 

4. Кривченко Г.И. Гидравлические машины. Турбины и насосы. – М.: 

Энергоатомиздат, 1983. – 320 с, ил. 

5. Мировая энергетика / Под ред. Ю.Н.Старшинова. – Пер.с англ. – 

М.: Энергия.,1980. – 256 с. 

6. Пашков Н.Н., Долгачев Ф.М. Гидравлика. Основы гидрологии. – М.: 

Энергоатомиздат, 1985. – 384 с.  

 

Електронний репозиторій НУВГП 
1. Філіпович Ю.Ю. Енергоресурси та гідрологічні основи 

гідроенергетики. Практикум. – Рівне: НУВГП, 2010. – 130 с.: іл. / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/3708/; 

2. 02-04-11 Філіпович, Ю. Ю. (2014) Методичні вказівки до виконання 

практичних робіт та розрахунково-графічної роботи з дисципліни 

“Енергоресурси та гідрологічні основи гідроенергетики” студентами 

напряму підготовки 6.050602 “Гідроенергетика” денної і заочної форм 

навчання. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/203/. 
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12. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
 

      1. Стандарт вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти галузі 

знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 145 «Гідроенергетика». – 

Київ, 2016. – 21 с. 

2. Наукова бібліотека НУВГП (33000 м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75)  

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

biblioteka/. http://ep3.nuwm.edu.ua/cgi/stats/report/authors/1782d145acd7cea30a 
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