
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1.Код:145. Гідроенергетика. 

2.Назва:Гідроелектростанції в особливих кліматичних умовах. 

3. Тип:вибірковий. 

4. Рівень вищої освіти:перший (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:8. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:3,0. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Рябенко О.А., д.т.н., професор. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 
• розробляти необхідні компоновочні та конструктивні  рішення ГЕС в особливих природно-кліматичних 

умовах; 

• виконувати розрахунки та здійснювати підбір гідроенергетичного  обладнання ГЕС в особливих 

кліматичних умовах;  

• здійснювати варіантне проектування та техніко-економічне порівняння  розроблених варіантів 

гідроенергетичних об’єктів, розташованих в особливих природно-кліматичних умовах;  

• розробляти схеми будівельно-технологічних процесів та пропуску будівельних витрат води через створ 

гідровузла з врахуванням  впливу на ці процеси кліматичних умов;  

• використання ЕОМ при вирішенні різноманітних задач, пов’язаних з проектуванням, будівництвом і 

експлуатацією ГЕС в особливих кліматичних умовах. 

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

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  
Гідроелектростанції; Основи проектування та експлуатації гідроенергетичних об’єктів;   Гідротехнічні 

споруди енергетичних об’єктів і систем; Гідравліка; Методи і прилади візуалізації течій. 

12. Зміст курсу: 
Змістовий модуль 1.Гідроенергетика в районах з холодним кліматом 
Загальна характеристика гідроенергетики  в особливих  природно-кліматичних умовах. Природно-

кліматичні умови в  районах з холодним кліматом. Характеристика сучасного стану  гідроенергетики в  

районах з холодним кліматом. Конструктивні особливості  енергетичних гідровузлів та гідроелектростанцій 

в районах з холодним кліматом.  

Змістовий модуль 2. Гідроенергетика в районах з тропічним кліматом 

Природно-кліматичні умови в тропічній зоні. Характеристика  сучасного стану гідроенергетики в тропічній 

зоні. Конструктивні особливості енергетичних гідровузлів та гідроелектростанцій в тропічній зоні. Окремі 

питання  гідроенергетики в особливих природно-кліматичних умовах.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Васильев Ю.С., Заир-Бек И.А., Претро Г.А., Федеров М.П. Гидроэлектростанции в особых климатических 

условиях. – Л.:ЛПИ, 1988. – 84 с. 

2. Куперман В.Л.,    Мызников Ю.Н.,    Торопов Л.Н.      Гидроэнергетическое строительство на Севере. М.: 

Энергоатомиздат, 1987. – 304 с. 

3. Особенности проектирования и строительства гидротехнических сооружений в условиях жаркого 

климата. / Под.ред. Н.П. Розанова. – М.: Колос, 1993. – 303 с. 

4. Гидроэнергетика и   окружающая среда.  /Под общ.ред.   Ю.А. Ландау, Л.А. Сиренко. – К.: Либра, 2004. – 

484 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 16 год. практичних робіт, 58 год.самостійної роботи. Разом – 90 год.; 

Методи: лекцій у супроводі ілюстративного матеріалу; розв’язування задач; виконання самостійної роботи; 

складання графічних схем.  

15. Форми та критерії оцінювання: 
Контроль роботи студентів на лекціях і практичних заняттях шляхом перегляду конспектів, усного 

опитування і перевірки результатів практичних занять і самостійної роботи. Оцінювання здійснюється за 

100-ю шкалою. Проведення тестів, залік в кінці 10 семестру. 

16. Мова викладання:українська. 

 

 

 

Завідувач кафедри ГЕ, ТЕ та ГМ                       Рябенко Олександр Антонович  

                                                                               д.т.н., професор 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF THE ACADEMIC DISCIPLINE 

 

1. Code: 145 «Hydropower»; 
2. Title:Hydropower plants in specific climatic conditions; 
3. Type: selective; 

4. Level of higher education: ІІ (bachelor’s); 
5. Year of study, when the discipline is proposed: 4th

; 
6. Semester when studying discipline: 8

th
; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Riabenko O.A., doctor of technical 

sciences, professor; 
9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to: 
• to make needed configuration and structure decision of HPP in specific natural and climatic conditions;  

• toperform computations and make choice of hydropower equipment for HPP in specific climatic conditions; 

• to achieve the alternative designing and engineering and economical comparison of developed variants of 

hydropower facilities placed in specific natural and climatic conditions; 

• to design the schema of building and technological processes and water passing through water spillway structures 

with taking into account the climatic conditions  influence on these processes; 

• to use computers during solving various tasks connected with designing, building and exploitation of HPP in in 

specific climatic conditions. 

10. Forms of organizing classes: educational lesson, independent work; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
Hydropower plants; Base of designing and exploitation of hydropower facilities; Hydrotechnical structures of 

facilities and systems; Hydraulics, Methods and equipment of flow visualisation;. 

12. Course contents: 
Module 1. Hydropower engineering in areas with frigid climate 
General characteristics of hydropower engineering in specific natural and climatic conditions.Natural and climatic 

conditions in areas with frigid climate.Characteristic of current state of hydropower engineering in areas with frigid 

climate. Constructive particularities of  hydroelectric complexes and hydropower plants in areas with frigid climate. 

Module 2. Hydropower engineering in areas with tropical climate 
Natural and climatic conditions in tropical zone.Characteristic of current state of hydropower engineering in tropical 

zone. Constructive particularities of  hydroelectric complexes and hydropower plants in tropical zone. Some issues 

of hydropower engineering in specific natural and climatic conditions. 

13. Recommended editions: 
1. VasilevYu.S., Zair-Bek I.A., Pretro G.A., Federov M.P. Gidroelektrostancii v osobyhklimaticheskihusloviyah 

[Hydropower plants in specific climatic conditions]. – L.:LPI, 1988. – 84 s.[in Russion]; 

2. Kuperman V.L.,    MyznikovYu.N.,    Toropov L.N.      Gidroenergeticheskoestroitelstvona Severe 

[Hydrotecnicalbuilding  in the North]. M.: Energoatomizdat, 1987. – 304 s.[in Russion]; 

3. Osobennostiproektirovaniya i stroitelstvagidrotehnicheskihsooruzheniy v usloviyahzharkogoklimata 

[Particularities of designing and building of hydrotechnical structures in hot climate conditions]. / Pod.red. N.P. 

Rozanova. – M.: Kolos, 1993. – 303 s.[in Russion]; 

4. Gidroenergetika i   okruzhayuschayasreda [Hydropower engineering and environment].  /Pod obsch.red.   Yu.A. 

Landau, L.A. Sirenko. – K.: Libra, 2004. – 484 s.[in Russion]. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 hours lectures, 16 hours seminar, 51 hours independent work. Total – 90 hours; 

Methods: lectures accompanied by posters; solving tasks; pursuance of an individual study- drawing graphic 

schemes; 

15. Assessment forms and criteria: 
Control of students' work at lectures and practical classes happens by reviewing abridgements, oral questioning and 

checking the results of practical classes and independent work. There are tests during semester and credit at the end 

of the 10 semester. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 
Head of the Department of GE,TE and GM               O.A. Riabenko, Doctor of Technical Sciences, Prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


