
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: 145. Гідроенергетика. 

2. Назва: Робота гідроенергетичних об’єктів в умовах хвильових процесів. 

3. Тип: обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти: другий (магістерський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 10. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,0. 

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: 

• враховувати вплив різноманітних факторів на умови формування та основні характеристики хвильових 

режимів;  

• визначити умови існування та основні характеристики різних типів хвильових процесів; 

• формулювати і розв’язувати задачі, пов’язані з проектуванням, будівництвом і роботою гідроенергетичних 

об’єктів в умовах виникнення хвильових процесів;  

• виконувати гідравлічні розрахунки гідроенергетичних споруд, працюючих в умовах утворення хвильових 

явищ.  

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

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  

• Основи проектування та експлуатації гідроенергетичних об’єктів;  

•  Гідравліка; 

• Методи і прилади візуалізації течії. 

12. Зміст курсу: Загальні відомості про хвильові процеси. Хвилі на воді. Білякритичні течії рідини та 

випадки їх утворення.  Особливості та характеристики окремих типів цих течій. Методи боротьби з 

негативними проявами білякритичних  течій. Парадокси розглядуваних  течій. Диференціальні рівняння 

профілю вільної поверхні явищ з хвилястою поверхнею. Математична модель хвилеподібних білякритичних 

течій.  Хвилі переміщення при роботі гідроенергетичних об’єктів. Хвиля прориву.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Гидроэлектрические станции/ под ред. Губина Ф.Ф.,  Кривченко Г.И. М.: Энергия, 1980. 368 с. 

2. Чугаев Р.Р. Гидравлика. Л.: Энергоиздат, 1982. 672 с. 

3. Слисский С.М. Гидравлика зданий гидроэлектростанций. М.: Энергия, 1970. 424 с. 

4. Рябенко О.А. Парадокси і проблеми білякритичних течій рідини // Прикладна гідромеханіка.Т.13 (85), 

№4, 2011. С.37-51. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20 год. лекцій, 12 год. практичних робіт, 12 год. лабораторних робіт, 76 год. самостійної роботи. Разом – 120 

год.  

Методи: лекції у супроводі ілюстративного матеріалу, розв’язування задач, виконання лабораторних робіт 

та самостійної роботи, складання графічних схем.  

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

усного опитування і перевірки результатів практичних і лабораторних занять та самостійної роботи. 

Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою. Поточний контроль – 60 балів. Підсумковий – 40 балів. 

Проведення тестів, екзамен 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 facilities operating in conditions of wave processes; 
3. Type: obligatory; 

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

; 
6. Semester when studying discipline: 10

th
; 

7. Number of established ECTS credits: 4.0; 
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 take into account the various factors influence on formation conditions and main characteristics of wave 

regimes; 
• to determine the existence conditions and main characteristics of different types of wave processes; 
• to  constitute and solve tasks connected with designing, building and hydropower facilities operating in 

conditions of wave processes occurrence; 
• to make hydraulic calculations of hydropower facilities which are operated in  conditions of wave phenomena. 

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

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

Hydraulics; 

Methods and equipment of flow visualisation. 

12. Course contents: 
General information about wave processes. Waves on water. Near-critical flows ant cases of their formation. 

Particularities and characteristics of some types of these flows. Methods of combating with negative near-critical 

flows displaying. Paradoxes of considered flows. Differential equations of free surface profile of phenomena with 

wavy surface. Mathematical model of wave like near-critical flows. Translational wave during hydropower facilities 

operating. Breach wave. 
13. Recommended editions: 
1. Gidroelektricheskiestancii [Hydropower plants].  Gubina F.F.,  Krivchenko G.I. M.: Energiya, 1980. 368 p. [in 

Russion]. 

2. Chugaev R.R. Gidravlika [Hydraulics]. L.: Energoizdat, 1982. 672 p. [in Russion]. 

3. Slisskij S.M. Gidravlika zdanij gidroelektrostancij [Hydraulics of hydropower plants ]. M.: Energiya, 1970. 424 p. 

[in Russion]. 

4. Ryabenko O.A. Paradoksy i problemy bilyakrytychnykh techij ridyny [Paradoxes and problems of near-critical 

flows] // Prykladna gidromekhanika.T.13 (85), №4, 2011. P.37-51. [in Ukrainian] 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
20 hours lectures, 12 hours seminar, 12 hours laboratory works, 76 hours independent work. Total – 120 hours; 

Methods: lectures accompanied by posters; solving tasks; pursuance of laboratory works and an individual 

studying, drawing graphic schemes. 

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

questioning and checking the results of practical and laboratory classes and independent work. The assessment is 

carried out on a 100 scale scale. Current control - 60 points. The final score is 40 points. Tests, exam at the end of 

the 10th semester. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


