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ВСТУП 
 

 Програма вибіркової навчальної дисципліни “ Гідроелектростанції в 

особливих кліматичних умовах” складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки магістрів спеціальності 145 – «Гідроенергетика». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування у майбутніх 

магістрів теоретичних знань та практичних навичок в області проектування, 

будівництва і експлуатації гідроелектростанцій в районах з особливими 

природно-кліматичними умовами. До таких районів відносяться території з 

холодним і тропічним кліматом, а також райони з підвищенню сейсмічністю 

та високогірні райони.  

Міждисциплінарні зв'язки: дисципліна ”Гідроелектростанції в особливих 

кліматичних умовах” є складовою частиною циклу фундаментальних 

дисциплін для підготовки студентів за спеціальністю «Гідроенергетика». 

Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із 

раніше вивчених дисциплін «Гідроелектростанції», “Основи проектування та 

експлуатації гідроенергетичних об’єктів”, «Гідротехнічні споруди 

енергетичних об’єктів і систем», «Гідравліка», «Методи і прилади візуалізації 

течій».  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 

освіти України. 
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Анотація 
Існуюча практика інженерної діяльності показує, що фахівці у галузі 

гідроенергетики працюють у різноманітних кліматичних умовах, 

включаючи райони з холодним і тропічним кліматом, високогірним 

розташуванням та підвищеною сейсмічністю. Проектним організаціям 

доводиться розробляти проекти гідроенергетичних об’єктів, розташованих 

у цих районах. Зазначена діяльність  потребує ґрунтовних знань  

особливостей роботи  ГЕС у зазначених умовах. 

Дисципліна «Гідроелектростанції в особливих кліматичних умовах» є 

однією з профілюючих дисциплін, що вивчають студенти-гідроенергетики. 

Завдяки їй майбутні фахівці здобувають необхідні знання, необхідні для 

прийняття оптимальних рішень щодо конструкцій та режимів роботи ГЕС 

у різноманітних природно-кліматичних умовах. Розглядувана дисципліна є 

базовою для вивчення предметів «Експлуатація гідроенергетичних 

об’єктів», «Робота   гідроенергетичних об’єктів в умовах хвильових 

процесів», «Малі гідроелектростанції», а також необхідна для виконання 

магістерських робіт. Робоча програма розрахована на студентів, які 

навчаються за спеціальністю 145 «Гідроенергетика» першого 

(бакалаврського) рівня. 

Ключові слова: гідроелектростанції, тропічний клімат, холодний 

клімат, мерзлі грунти, сонячна радіація, сейсмічність, високогірні райони. 

 

Abstract 
Current engineering practice shows that specialists in field of hydropower 

engineering work in various climate conditions, including area with frigid and 

tropical climate, high mountain location and high seismic activity. Designing 

companies have to develop the project of hydropower facilities which is placed 

in such areas. Mentioned work needs basic knowledge of particularities of HPP 

operating in such conditions. 

 The discipline «Hydropower plants in special climatic conditions» is one of 

is one of main disciplines which are studying by students of hydropower 

engineering. In virtue of it, future specialists acquire necessary knowledge about 

optimal decision making of HPP constructions and operating regimes in different 

natural and climatic conditions. This discipline is basic for studying such other 

disciplines  

 «Hydropower facilities exploitation», «Hydropower facilities operating in 

conditions of wave processes», «Small scale hydro plants», and it is also 

necessary to fulfilment the master’s theses. The program is designed for students 

of specialty 145 «Hydropower engineering»   of the first (bachelor's) level.   

Key words: hydropower plants, tropical climate, frigid climate, frozen 

ground, solar radiation, seismic activity, high mountain area. 
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1. Опис навчальної дисципліни 
”Гідроелектростанції в особливих кліматичних умовах” 

для першого (бакалаврського) рівня 
  

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціаль- 

ність, рівень вищої 

освіти 

 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

 денна форма 
навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

3,0 

Галузь знань  
14 – «Електрична 

інженерія» 

Вибір ВНЗ 

Модулів – 1 Рік підготовки  

Змістових модулів: - 2  4-й 4-й 

Загальна кількість 

годин – 90 

Семестр 

8-й  8-й 

Лекції 

Тижневих годин: 

- аудиторних – 2,5 год; 

- самостійна робота     

студента – 4 год. 

 

 

Спеціальність  
145 – «Гідроенергетика» 

 

16 год. 2 год. 

Практичні, семінарські 
16 год. 8 год. 

Самостійна робота 

58 год. 80 год. 

Вид контролю:  залік Рівень вищої освіти 

перший 
(бакалаврський) 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи студентів становить:  

-  для денної форми навчання 35,5 % до 64,5 %; 

- для заочної форми навчання 10,0 % до 90,0%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Метою вивчення дисципліни «Гідроелектростанції в особливих 

кліматичних умовах» є формування у майбутніх бакалаврів  спеціальності 

145 „Гідроенергетика” знань про особливості  конструкцій  ГЕС, специфіку 

проектування, будівництва і експлуатації цих   станцій,  розташованих в 

особливих природно-кліматичних умовах, пов’язаних з полярним і тропічним 

кліматом, високою сейсмічністю, високогірним розташуванням та ін.  

Завданнями навчальної дисципліни «Гідроелектростанції в особливих 

кліматичних умовах» є: 

- вивчення особливостей конструкцій  і компоновки ГЕС, ГАЕС, ПЕС, 

викликаних розташуванням станцій в особливих природно - кліматичних 

умовах; 

- вивчення особливостей проектування, будівництва і експлуатації 

гідроелектричних станцій в особливих природно - кліматичних умовах;  

- набуття практичних навичок розв’язання конкретних задач, пов’язаних  з 

розрахунками, підбором гідроенергетичного обладнання гідроелектричних 

станцій, розташованих в особливих кліматичних умовах. 

У результаті вивчення цього курсу студент повинен:  
знати:  особливості конструкцій і компоновок споруд ГЕС розташованих в 

особливих природно-кліматичних умовах; дію кліматоутворюючих факторів, 

що впливають на конструкцію та роботу ГЕС в особливих кліматичних 

умовах; особливості проектування, будівництва і експлуатації ГЕС в 

особливих кліматичних умовах; антропогенний вплив на навколишнє 

природне середовище при будівництві та експлуатації гідроенергетичних 

об’єктів в особливих природно-кліматичних умовах. 
вміти: 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. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
Гідроенергетика в районах з холодним кліматом 

 
Тема 1. Загальна характеристика гідроенергетики  в    особливих   

 природно-кліматичних умовах 
Клімат та кліматоутворюючі  фактори. Основні типи кліматів на Землі. 

Господарське значення гідроенергетики в особливих природно-кліматичних 

умовах. 

Тема 2. Природно-кліматичні умови в  районах з холодним кліматом  
Кліматичні, інженерно-геологічні, геокріогенні, гідрологічні умови та 

режим грунтових вод в  районах з холодним кліматом. Вплив 

гідроенергетичного будівництва на навколишнє середовище в районах з 

холодним кліматом. 

Тема 3. Характеристика сучасного стану  гідроенергетики   
в  районах з холодним кліматом 

Особливості гідроенергетики в країнах, розташованих в районах з 

холодним кліматом . Характеристика основних ГЕС в  районах з холодним 

кліматом. 

Тема 4. Конструктивні особливості  енергетичних гідровузлів  
в   районах з холодним кліматом 

Особливості водосховищ, глухих бетонних і  ґрунтових гребель, 

водоскидів берегових та розміщених в межах напірного фронту. Проведення 

підземних робіт та влаштування цементних завіс у мерзлих грунтах. Пропуск  

льоду через гідровузли в районах з холодним кліматом. 

Тема 5. Конструктивні  особливості гідроелектростанцій  
в районах з холодним кліматом 

Особливості руслових, пригребельних, підземних, напівпідземних ГЕС в   
районах з холодним кліматом. Характерні конструкції і принципи роботи 

водоприймачів ГЕС в районах з холодним кліматом. Влаштування 

електроенергетичного обладнання ГЕС. Аналіз аварій та пошкоджень споруд 

в  районах з холодним кліматом. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
Гідроенергетика в районах з тропічним кліматом 

 

Тема 6. Природно-кліматичні умови в тропічній зоні 
Типи кліматів  в тропічній зоні. Кліматичні, інженерно-геологічні, 

гідрологічні умови в тропічній зоні. 
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Тема 7. Характеристика  сучасного стану гідроенергетики 
в тропічній зоні 

Особливості гідроенергетики в країнах  тропічного поясу. Характеристика 

найбільших ГЕС в тропічній зоні. 

Тема 8. Конструктивні особливості енергетичних  
гідровузлів в тропічній зоні 

Врахування особливостей тропічного клімату при проектуванні, 

будівництві і експлуатації гідроенергетичних об’єктів. Особливості 

водосховищ, глухих бетонних і грунтових гребель, водоскидів берегових та 

розташованих в межах напірного фронту. 

Тема 9. Конструктивні  особливості ГЕС в тропічній зоні 
Особливості будівель ГЕС  відкритого та напіввідкритого типу. Будівлі 

ГЕС з полегшеним шатром. 

Тема 10. Окремі питання  гідроенергетики в особливих  
природно-кліматичних умовах 

ГЕС у високогірних та сейсмічних районах. Будівництво ГЕС в кілька 

етапів та на прикордонних річках. Використання малих ГЕС в особливих 

природно-кліматичних умовах. Вимоги безпеки при будівництві та 

експлуатації ГЕС в особливих природно-кліматичних умовах.       

 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

”Гідроелектростанції в особливих кліматичних умовах” 
для першого (бакалаврського) рівня  

 

Назви змістових  

модулів і тем         

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо

-го 

у тому числі 
 усьо-

го 

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 

Змістовий модуль 1 

Тема 1.  Загальна 

характеристика 

гідроенергетики  в    

особливих 

природно-

кліматичних умовах 

6 1 1 - - 4 6 - - - - 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 2.  Природно-

кліматичні умови в  

районах з холодним 

кліматом  

7 1 1 - - 5 7 - 1 - - 6 

Тема 3. Природно-

кліматичні умови в  

районах з холодним 

кліматом  

9 2 2 - - 5 9 - 1 - - 8 

Тема 4. 

Конструктивні 

особливості  енерге-

тичних гідровузлів  

в   районах з 

холодним кліматом 

11 2 2 - - 7 11 - 1 - - 10 

Тема 5. 

Конструктивні  

особливості гідро-

електростанцій в 

районах з холодним 

кліматом 

12 2 2 - - 8 12 1 1 - - 10 

Змістовий модуль 2 

Тема 6. Природно-

кліматичні умови в 

тропічній зоні 
6 1 1 - - 4 6 - - - - 6 

Тема 7. 

Характеристика  

сучасного стану 

гідроенергетики в 

тропічній зоні 

7 1 1 - - 5 7 - 1 - - 6 
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Тема 8. 

Конструктивні 

особливості 

енергетичних  

гідровузлів в 

тропічній зоні 

9 2 2 - - 5 11 - 1 - - 10 

Тема 9. 

Конструктивні  

особливості ГЕС в 

тропічній зоні 

12 2 2 - - 8 12 1 1 - - 10 

Тема 10. Окремі 

питання  

гідроенергетики в 

особливих  

природно-

кліматичних умовах 

11 2 2 - - 7 9 - 1 - - 8 

 
Всього годин: 

 
90 16 16 0 0 58 90 2 8 0 0 80 

 
 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 

з/п 

Теми практичних занять Кількість годин 

денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 
Розрахунки обробок безнапірних і напірних 

енергетичних тунелів 
2 1 

2 

Розрахунки глибини зони розмерзання 

вічномерзлих порід навколо напірного тунелю ГЕС 

в районах з холодним кліматом 

2 1 

3 

Розрахунки анкерного кріплення склепіння 

підземних виробок ГЕС в районах з холодним 

кліматом 

2 2 

4 
Розрахунки анкерного кріплення стін підземних 

виробок ГЕС районах з холодним кліматом 
2 - 

5 
Розрахунки розмірів сміттєзатримуючих решіток 

водоприймачів ГЕС та втрат напору на цих 
2 1 
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решітках 

6 

Розрахунки витрат електричної енергії на 

обігрівання сміттєзатримуючих решіток 

водоприймачів ГЕС 

2 1 

7 

Визначення впливу  відмітки розташування ГЕС на 

висоту відсмоктування РО турбін на основі їх 

часткових графіків та універсальних характеристик 

2 1 

8 

Визначення впливу відмітки розташування ГЕС на 

висоту відсмоктування ПЛ турбін на основі їх 

часткових графіків та універсальних характеристик 

2 1 

Всього: 16  8 

 
6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 
№ 

з/п 

Теми самостійної роботи Кількість годин 

денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 
Загальна характеристика гідроенергетики  в    

особливих природно-кліматичних умовах 
4 6 

2 
Природно-кліматичні умови в  районах з 

холодним кліматом  
4 6 

3 
Характеристика сучасного стану  гідроенергетики  

в  районах з холодним кліматом 
5 8 

4 
Конструктивні особливості  енергетичних 

гідровузлів в   районах з холодним кліматом 
8 10 

5 
Конструктивні  особливості гідроелектростанцій в 

районах з холодним кліматом 
8 10 

6 Природно-кліматичні умови в тропічній зоні 4 6 

7 
Характеристика  сучасного стану гідроенергетики 

в тропічній зоні 
4 6 

8 
Конструктивні особливості енергетичних  

гідровузлів в тропічній зоні 
8 10 

9 Конструктивні  особливості ГЕС в тропічній зоні 8 10 

10 
Окремі питання  гідроенергетики в особливих  

природно-кліматичних умовах 
7 8 

Всього: 58 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

Для викладання лекційного курсу розроблений ілюстративний матеріал, 

періодично здійснюється обговорення контрольних запитань за темами 

лекцій. На практичних заняттях розв’язуються індивідуальні завдання з 

поетапною перевіркою результатів і аналізом можливих варіантних рішень. 

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється в 

усній і письмовій формі при виконанні і захисту індивідуальних завдань під 

час практичних занять. Контрольні завдання за змістовим модулем 

включають теоретичну частину (тестові завдання) і практичну частину 

(розрахункові задачі). 

Контроль роботи студентів проводиться за такими видами робіт: 

- наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду конспектів; 

- робота на практичних заняттях – шляхом усного опитування і 

перевірки виконаних практичних завдань; 

- оцінка за самостійну роботу; 

- оцінка за індивідуальну навчально-дослідну роботу; 

- підготовка до видання наукових статей, тез для участі в   

конференціях. 

Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 

 

 

9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ. 
 (Максимальна сума балів – 100) 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

 

100 Теми 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6  Т7 Т8 Т9 Т10  

8 8 10 12 12 8 8 12 12 10 
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Шкала оцінювання  

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Для іспиту, 

курсового проекту 

(роботи) 

 

Для заліку 

90 - 100 відмінно  

 

зараховано 

82 - 89 добре 

 74 - 81 

64 - 73  

задовільно 60 - 63 

 

З5 - 39 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

 

1 - 34 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 
10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Методичне  забезпечення дисципліни “Теорія подібності та моделювання 

гідравлічних  процесів” включає: 

• опорний конспект лекцій на паперовому та електронному носіях; 

• комплекти слайдів, плакатів; 

• роздатковий матеріал; 

• нормативні документи. 

 

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

Базова 
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. 
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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. 

Допоміжна 
5. Биянов Г.Ф. Плотины на вечной мерзлоте. М.: Энергия, 1975. – 184 с. 

6. Претро Г.А. Специальные типы зданий гидроэнергетических установок. 

– М.: Энергия, 1975. – 240 с. 

7. Савич А.И., Бронштейн В.И. Современное состояние и пути обеспечения 

сейсмостойкости и гидродинамической безопасности крупных 

энергообъектов  //  Гидротехническое строительство, № 8-9, 2000, С. 60-

70. 

8. Камчибеков М.П., Егембердиева К.А. Сейсмичность территории 

Тактогульского водохранилища за 1961-2006 гг. // Гидротехническое 

строительство, №9, 2007, С.28-34. 

9. Рябенко А.А., Величенко В.А. Особенности гидротехнического 

строительства в Тунисе. // Гидротехническое строительство, №3, 1988. – 

С.49-54. 

 
12. Інформаційні ресурси 

 

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

знань 14 “Електрична інженерія” спеціальності 145 “Гідроенергетика”. 

– Київ, 2016. - 21с. 

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 

13621693953d0a/. 

3. Веб-сторінка ПАТ «Укргідроенерго». / (Електронний ресурс). – Режим 

доступу: http://uge.gov.ua/. 

4. Веб-сторінка ПАТ «Укргідропроект». / (Електронний ресурс). – Режим 

доступу: http://uhp.karkov.ua/ua/. 

 

 

Професор кафедри гідроенергетики 

теплоенергетики та гідравлічних машин, д.т.н.                     О.А. Рябенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


