
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1.Код:145. Гідроенергетика. 

2.Назва: Управління виробництвом електроенергії на гідроенергетичних установках. 

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: Галич О.О., 

старший викладач. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 
• визначати основні енергетичні та напірні характеристики ГЕУ; 

• складати рівняння балансу втрат витрат, напорів та потужностей при роботі ГЕУ; 

• застосовувати балансовий метод для визначення втрат витрат, напорів та потужності 

на ГЕУ; 

• визначати оптимальні значення глибини спрацювання водосховища та відмітки НПР. 

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

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  
«Гідравліка», «Водноенергетичні розрахунки при проектуванні ГЕС», 

«Гідроелектростанції», «Методи та прилади візуалізації течії». 

12. Зміст курсу: 
Змістовий модуль 1. Перетворення гідравлічної енергії на гідроенергетичних 
установках 
Технологічна схема виробництва електроенергії на ГЕУ. Рівняння балансу витрат води на 

ГЕУ. Рівняння балансу напорів на ГЕУ. 

Змістовий модуль 2. Оптимізація режиму роботи ГЕУ при виробництві 
електроенергії 
Рівняння балансу потужностей на ГЕУ. Рівняння балансу енергії на ГЕУ. Енергетичні та 

напірні характеристики ГЕУ. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Золотарев Т.Л. Гидроэнергетика. Часть первая. Основы использования гидравлической 

энергии. М., Л. Государственное энергитическое издательсьво. 1950. – 196 с. 

2. Обрезков В.И. Гидроэнергетика. М. 1981. – 608 с. 

3. Малинин Н.К. Теоретические основы гидроэнергетики. М. 1985. – 312 с. 

4. Арсеньев Г.С. Практикум по водному хозяйству и водохозяйственным расчетам. Л. – 

1989. – 195 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних робіт, 60 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 8 

семестру. 

16. Мова викладання:українська. 
 
 
 

Завідувач кафедри гідроенергетики, теплоенергетики 

та гідравлічних машин 

д.т.н., професор                                                                                                    О.А. Рябенко  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DESCRIPTION OF THE ACADEMIC DISCIPLINE 

1.Code: 145 «Hydropower engineering»; 
2.Title: Management of electricity production on hydroelectric power plants; 
3.Type: selective; 

4.Level of higher education: first (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: Halych O.O., senior 

lector; 
9.Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to: 
• to determine the main power and head characteristics of HEPP; 

• to derive the balance equation discharges, heads and capacities losses during HEPP 

operating; 

• to use balance methods for determining the discharges, heads and capacities losses on 

HEPP; 

• to determine the optimal available depth of reservoir and normal water level. 

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

11.Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
«Hydraulics», «Water and power calculations during designing of HPP», «Hydropower plants», 

«Methods and equipment for flow visualization». 

12.Course contents: 
Module 1. Hydraulic energy transformation on hydroelectric power plants 
Technological schema of electricity production on HEPP. Balance equation of water discharges 

on HEPP. Balance equation of heads on HEPP. 

Module 2. The optimization of HEPP operating regimes during electricity production 
Balance equation of capacity on HEPP. Balance equation of energy on HRPP. Power and head 

characteristics of HEPP. 

13.Recommended editions: 
1. Zolotarev T.L. Gidroenergetika. Chast pervaya. Osnovy ispolzovaniya gidravlicheskoy 

energii [Basic of hydraulic energy using]. M., L. Gosudarstvennoe energiticheskoe izdatelsvo. 

1950. – 196 p. 

2. Obrezkov V.I. Gidroenergetika [Hydropower engineering]. M. 1981. – 608 p. 

3. Malinin N.K. Teoreticheskie osnovy gidroenergetiki [Theoretical basic of hydropower 

engineering]. M. 1985. – 312 p. 

4. Arsenev G.S. Praktikum po vodnomu hozyaystvu i vodohozyaystvennym raschetam 

[Practicum for water economy water management calculations]. L. – 1989. – 195 p. 

14.Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 hours lectures, 14 hours seminar, 60 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 8 semester. 

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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


