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ВСТУП 
Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Основи теп-

лотехніки» складена відповідно до освітньо-професійної програ-
ми підготовки бакалавра спеціальності «Автомобільний транс-
порт». 

Предметом навчальної дисципліни є формування теоретич-
них знань та практичних навичок для узагальнення положень 
основних законів термодинаміки і теплообміну, аналізу термо-
динамічних процесів і кругових циклів теплових машин. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Основи теплотехні-
ки» є складовою частиною циклу загально-технічних дисциплін 
для підготовки студентів зі спеціальності «Автомобільний транс-
порт». Вивчення курсу передбачає наявність систематичних і 
ґрунтовних знань із суміжних курсів – математика, фізика, гід-
равліка. В свою чергу на ній ґрунтуються ряд спеціальних дис-
циплін. 

Аннотація 
Основи теплотехніки є невід’ємним складником формуван-

ня професійної компетентності й важливою передумовою ака-
демічної та професійної мобільності студентів. Знання законів 
термодинаміки, як всесвітнього надбання еволюційного розвит-
ку суспільства, дає можливість майбутнім спеціалістам профе-
сійно вирішувати складні технічні проблеми в умовах недостат-
нього об’єму вихідної інформації. Володіння методами передба-
чення умов протікання процесів теплообміну і здатність оціню-
вати якість і ексергетичну ефективність кругових циклів тепло-
вих машин значно підвищу рівень кваліфікації спеціалістів в 
рамках компетентнісного підходу. 

Ключові слова: закони термодинаміки, теплоємність, , ен-
тальпія, ентропія, ексергія, теплопередача, термодинамічні про-
цеси, кругові термодинамічні цикли. 

 
Abstract 

The basics of heat engineering are an integral part of the for-
mation of professional competence and an important prerequisite 
for the academic and professional mobility of students.  Knowledge 
of the laws of thermodynamics, as a global achievement of the evo-
lutionary development of society, enables future specialists to solve 
complex technical problems professionally in conditions of insuffi-
cient volume of initial information.  Possession of methods for pre-
dicting the conditions of the course of heat transfer processes and 
the ability to evaluate the quality and exergent efficiency of circular 
cycles of heat machines will significantly increase the level of quali-
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fication of specialists within the framework of the competence ap-
proach.  

 Key words: laws of thermodynamics, heat capacity, enthalpy, 
entropy, exergy, heat transfer, thermodynamic processes, circular 
thermodynamic cycles. 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

«ОСНОВИ ТЕПЛОТЕХНІКИ» 
 

Найменування  
показників 

Галузь знань, спе-
ціальність, спеціа-
лізація, рівень ви-

щої освіти 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

денна форма  
навчання 

заочна  
форма  

навчання 
1 2 3 4 

Кількість кредитів – 
3 
 

Галузь знань 27 
«Транспорт» 

Нормативна 

Спеціальність: 
274 „Автомобіль-
ний транспорт” 

Модулів – 1  Спеціалізація Рік підготовки 

2-й, 2-й 

Семестр 
3-й. 3-й і 4-й 

Змістових модулів–2 
Лекції 

 16 год. 2 

Індивідуальне нау-
ково-дослідне за-
вдання 
назва 

Практичні 

0 годин 0 

Лабораторні 

Загальна кількість 
годин  - 90 16 4 

  
Самостійна робота 
58 год. 84 

Тижневих годин для 
денної форми на-
вчання:аудиторних – 
2, самостійної роботи 
студента – 4 

Рівень вищої 
освіти: Бакалавр 
 
Термін навчання – 
4 роки 

Вид контролю: 
залік в 3 сем. 

Вид контро-
лю: залік в 

4 сем. 

  Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять та самос-
тійної і індивідуальної роботи становить (%): 
для денної форми навчання 35%; 
для заочної форми навчання 7%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Метою вивчення навчальної дисципліни "Основи теплотех-

ніки" є оволодіння студентами знаннями законів термодинаміки, 

циклів теплових двигунів, елементів газової динаміки та тепло-

передачі, розвиток вмінь і навиків застосування елементів ма-

тематичного апарату для розв’язання конкретних задач в облас-

ті термодинамічних процесів, газових потоків і теплообмінників. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є оволо-

діння студентами загальними методиками дослідження режимів 

роботи теплотехнічних установок. 

 В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

� знати: 

� основні термодинамічні параметри і рівняння стану теп-

лоносіїв, газові суміші, теплоємність; 

� аналіз основних термодинамічних процесів; 

� поняття ентальпії, ентропії, ексергії, анергії; 

� перший і другий закони термодинаміки; 

� параметри і діаграми водяної пари і вологого повітря; 

� теорію теплообміну, основи теплопередачі теплопровідніс-

тю, конвекцією і випромінюванням; 

� конструкції і роботу теплообмінних апаратів; 

� енергетичні та екологічні проблеми використання теплоти. 

� вміти: 

• виконувати типові теплові розрахунки термодинамічних 

систем їх вузлів та елементів. 

Знання курсу дозволяє студентам приступити до вивчення 

спеціальних дисциплін. 

 Навчальна програма розрахована на студентів, які навча-

ються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки 

бакалаврів. 

 Програма побудована за вимогами КТСОНП та узгоджена з 

орієнтовною структурою змісту навчальної дисципліни, рекоме-

ндованою Європейською Кредитно-Трансферною системою 

(ЕСТS). 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ЗАКОНИ ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМОДИ-
НАМІКИ 

 

Тема 1  Основні поняття та визначення .Перший закон тер-
модинаміки 

 
Предмет термодинаміки та її методи. Термодинамічна систе-

ма. Параметри стану термодинамічної системи. Рівняння стану 
ідеального газу. Газова стала. Термодинамічні процеси. Перший 
закон термодинаміки. Теплова діаграма T- s. 

 

Тема 2.  Газові суміші. Теплоємність ідеальних газів 

Способи завдання складу газової суміші. Масові і об’ємні част-
ки та співвідношення між ними. Масова, об’ємна та молярна те-
плоємності. Істинна та середня теплоємності. Теплоємність при 
постійному об’ємі та тиску. 

 

Тема 3. Основні газові закони і термодинамічні процеси 

Основні закони ідеальних газів. Термодинамічні процеси. Ана-
ліз і зображення в p-v i T-s діаграмах основних термодинамічних 
процесів. 

 
Тема 4.  Термодинамічні процеси реальних газів, пари і 

вологого повітря 
 

Загальні властивості реальних газів. Водяна пара. Процеси 
пароутворення в p-v i T-s діаграмах. Термодинамічні таблиці во-
дяної пари. h-s  діаграма водяної пари (i-s діаграма). Основні ви-
значення і характеристики вологого повітря. H-d діаграма (i-d 
діаграма) вологого повітря. Основні процеси з вологим повітрям. 

 
Тема 5.  Другий закон термодинаміки 

 
Основні визначення. Основні цикли теплових машин. Ексер-

гія. Основи газової динаміки. Термодинамічні основи аналізу 
потоку газів і пари. Витікання і дроселювання газів та пари. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
 

ЦИКЛИ ТЕПЛОВИХ ДВИГУНІВ, ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТЕПЛОП-
РОВІДНОСТІ 

 
Тема 6.  Цикли компресорів і теплових двигунів 

 
Термодинамічні основи компресора. Цикли двигунів внутріш-

нього згоряння. Цикли газотурбінних установок. Цикли пароси-
лових установок. Зворотні цикли теплових машин. 

 
Тема 7.  Теорія теплопередачі (теплообміну), теплопрові-

дність 
 

Основні поняття та визначення. Види переносу тепла. Темпе-
ратурне поле та градієнт. Закони переносу теплоти. Основи тео-
рії подібності. Теплопровідність. 

 
Тема 8.  Конвективний та променевий теплообмін. 

 Теплообмінні апарати 

Фізична суть процесу конвективного теплообміну. Моделю-
вання тепловіддачі. Теплопередача. Тепловіддача при вимуше-
ній течії рідини. Тепловіддача при фазових переходах. Закони 
теплового випромінювання. Теплообмін випромінюванням в різ-
них умовах. Теплообмінні апарати. Енергетичні і екологічні про-
блеми використання теплоти. Промислова безпека теплообмін-
них апаратів. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви тем змістових модулів 

Кількість годин 

Л
ек

ц
ії

  

П
р
ак

т
. 

Л
аб

о
р
ат

. 

Ін
д

и
в
ід

. 
Р
о
б
о
т
а 

С
ам

о
ст

. 
Р
о
б
о
т
а 

Р
аз

о
м

 

Змістовий модуль 1. Осно-
вні положення та закони 
технічної термодинаміки 

10/2  10/4  35/50 55/56 

Тема 1. Основні поняття та 
визначення .Перший закон 
термодинаміки 

2/1   2/2  7/10 11/13 

Тема 2.. Газові суміші. Теп-
лоємність ідеальних газів 

2/0   2/0  7/10 11/10 

Тема 3. Основні газові закони 
і термодинамічні процеси 

2/1   2/2  7/10 11/13 

Тема 4. Термодинамічні про-
цеси реальних газів, пари і 
вологого повітря 

2/0  2/0  7/10 11/10 

Тема 5. Другий закон термо-
динаміки 

2/0  2/0  7/10 11/10 

Змістовий модуль 2.  
Цикли теплових двигунів, 
основи теорії теплопровід-
ності 

6/0  6/0  21/30 33/30 

Тема 6. Цикли компресорів і 
теплових двигунів 

2/0  2/0   7/10  11/10 

Тема 7. Теорія теплопередачі 
(теплообміну), теплопровід-
ність 

2/0  2/0  7/10 11/10 

Тема 8. Конвективний та 
променевий теплообмін. Теп-

лообмінні апарати 

2/0  2/0  7/10 11/10 

Всього годин: 16/ 
2 

 16/4  56/ 
80 

88/ 
86 

Модуль 3 –Індивілуальне 
навчаль-но-дослідне зав-

лання 

      

Модуль 4 Підсумковий за-
лік 

     2/4 

Всього      90/ 
90 

 
Примітка.  Кількість годин : чисельник – денна форма на-

вчання;   знаменник – заочна форма. 
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5. Теми семінарських – не планується 
6. Теми практичних занять – не плануються 

 
7. Лабораторні заняття 

№ 
з/п 

Теми лабораторних занять 

Кількість 
годин 

Ден
на 
фо-
рма 

За-
очна 
фо-
рма 

1. Вступ. Проведення інструктажу з техніки 
безпеки. 
Лабораторна робота №1. Перевірка рів-
няння стану і газових законів. 

2 2 

2. Лабораторна робота №2. Теплоємність 
газів. 

2 0 

3. Лабораторна робота №3. Дослідження 
термодинамічних процесів. 

2 2 

4. Лабораторна робота №4. Вологе повіт-
ря. 

2 0 

5. Лабораторна робота №5. . Термодина-
мічне дослідження двохступеневого комп-
ресора. 

2 0 

6. Лабораторна робота №6. Термодинамі-
чне дослідження карбюраторного ДВЗ. 

4 0 

7. Лабораторна робота №7. Теплопереда-
ча через циліндричну стінку. 

2 0 

Усього 16 4 

 

8. Самостійна робота 

№ 
 

Тема самостійної 
роботи Короткий зміст 

Кількість годин 
Денна  
форма 

Заочна 
форма 

Змістовий модуль 1. Основні поло-
ження та закони технічної термо-
динаміки 

30/15 40/10 

1. Перший закон 
термодинаміки 

Внутрішня енергія і 
ентальпія робочого 
тіла як функція ста-
ну 

6/2 8/2 
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2. Газові суміші. Теп-
лоємність ідеаль-
них газів 

Завдання складу га-
зових сумішей і їх 
теплоємність 

6/2 8/2 

3. Основні газові за-
кони і термодина-
мічні процеси 

Визначення параме-
трів термодинаміч-
них процесів 

6/1 8/2 

4. Термодинамічні 
процеси реальних 
газів, пари і воло-
гого повітря 

Потрійна точка. 
Правило трьох фаз. 
Таблиці параметрів 
рідин і парів. Темпе-
ратура мокрого тер-
мометра. Темпера-
тура адіабатного на-
сичення вологого 
повітря 

6/0 8/2 

5. Другий закон тер-
модинаміки 

.Основні цикли теп-
лових машин. Ви-
значення ентропії та 
ексергії  Параметри 
потоку речовини. 

6/0 8/2 

 Змістовий модуль 2. Цикли теплових 
двигунів, основи теорії теплопровід-
ності 

15/6 30/0 

6. Цикли ком-
пресорів і 
теплових 
двигунів 

Індикаторна діаграма пор-
шневого компресора. Цикли 
ДВЗ, газотурбінних та паро-
силових установок 

5/2 10/0 

7. Теорія теп-
лопередачі 
(теплообмі-
ну), тепло-
провідність 

Способи передачі теплоти. 
Температурне поле. Закони 
теплообміну. Теплопровід-
ність плоскої та циліндрич-
ної стінок. 

5/2 10/0 

8. Конвектив-
ний та 
промене-
вий теплоо-
бмін. Теп-
лообмінні 
апарати 

Теплообмін в обмеженому 
просторі. Теплообмін при 
вимушеній конвекції. Роз-
рахунок теплообмінників. 

5/2 10/0 

Усього 45/11 70/10 

Примітка: Чисельник – робота з підручниками, опрацюван-
ня лекційного матеріалу; знаменник – підготовка до лаборатор-
них занять, оформлення звітів. 
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9. Індивідуальні завдання 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) для сту-
дентів денної і заочної форми навчання – не передбачається. 

10. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни «Основи теплотехні-
ки» використовується інформаційно-ілюстративний та проблем-
ний методи навчання з застосуванням: 

• лекцій у супроводі плакатів, прозірок і слайд-лекцій; муль-
тимедійних матеріалів 

• лабораторних робіт з використанням макетів, моделей, сте-
ндів, лабораторних установок; 

• розв’язування задач, в тому числі з використанням кальку-
ляторів і комп’ютерів; 

• складання графічних схем; 

11. Методи контролю 
 Для визначення рівня засвоєння студентами навчального 
матеріалу використовуються такі методи оцінювання знань: 
� поточне тестування після вивчення кожного змістового моду-

ля; 
� оцінка за самостійну роботу; 
 Для діагностики знань використовується європейська кре-
дитно-трансферна система зі 100 бальною шкалою оцінювання. 

Поточний контроль знань студентів проводиться: на лабораторних 

заняттях – шляхом захисту лабораторних робіт; на консультаціях – інди-

відуальним захистом результатів виконання завдань самостійної робо-

ти. Підсумковий контроль знань студентів денної та заочної форм на-

вчання проводиться відповідно в кінці 3 семестру шляхом складання те-

стів.  

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового конт-

ролів є такі: 

• виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

• глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом на-

вчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомен-

дованих літературних джерелах; 

• вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і 

розвитку; 

• характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконіч-

ність, логічність, послідовність тощо); 

• вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач; 
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• вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються 

на практичних, лабораторних, індивідуальних заняттях та консультаці-

ях, результати самостійної роботи студентів) проводиться за такими 

критеріями: 

Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від кількості 

балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0%  – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки мето-

дичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у ро-

зрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі не-

суттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
Модуль 1: 

поточне тестування та СРС 
Сума 

Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2  

61 39 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8  

12 12 12 12 13 13 13 13 100 
 

Оцінка виставляється на основі шкали узгодження націо-
нальної системи оцінювання знань студентів з рекомендаціями 
ЄКТС (ЕСТS). 

 
Шкала оцінювання 

Бали Для заліку 

90 – 100 зараховано 

82 – 89 зараховано  

74 – 81 зараховано  

64 – 73 зараховано  

60 – 63 зараховано  

35 – 59 незараховано 

1 – 34 незараховано 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13

13. Методичне забезпечення дисципліни 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни „Основи 

теплотехніки” включає: 
- інтерактивний комплекс навчально – методичного забезпечен-

ня дисципліни (ІКНМЗД); 
- конспект лекцій на паперовому носію; 
- конспект лекцій на електронному носію; 
- матеріали мультимедійного супроводу лекцій: 
- комплект прозірок (фолій) і слайд-лекцій; 
- комплект плакатів і макетів; 
- роздатковий матеріал; 
- методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. 
 

14. Рекомендована література 
14.1. Базова література 

1. Герасимов Г.Г. Теоретичні основи теплотехніки. Навч. посі-
бник.- Рівне: НУВГП, 2011. – 382 с. 

2. Приходько М.А., Герасимов Г.Г. Термодинаміка та теплопе-
редача. Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2008. – 250 с. 

3. Драганов Б.Х., Долінський А.А., Міщенко А.В., Письменний 
Є.М. і ін. Теплотехніка. – Київ: «ІНКОС», 2005. – 504 с. 

4. Буляндра О.Ф. Технічна термодинаміка. – підруч. для студ. 
енерг. спец. вищ. навч. зал.  – Київ: Техніка, 2006 – 320 с. 

5. Константінов М.С. Теплообмін; Підручник. – Київ: ВПІ ВПК 
«Політехніка»: Інрес, 2005. – 304 с. 

6. Рабинович О.М. Сборник задач по технической термодина-
мики. – М., Машиностроение, 1973 – 344 с. 

7. Краснощеков Е.А., Сукомел А.С. Задачник по теплопереда-
че. – М.: Энергия, 1969. – 264 с. 

8. Панкратов Г.П. Сборник задач по теплотехнике. – М.: 
Высш. шк. 1986. – 248 с. 

 
14.2. Допоміжна література 

1.Теплотехника: учебн. для вузов / В.Н.Луканин, М.Г. Шатров 
Г.М. Камфер и др. – М.: Высшая школа, 2000. – 671 с. 
2. Алабовский А.Н., Недужий И.А. Технична термодинамика и 
теплопередача. – Киев: Высшая школа, 1990. – 255 с. 
3. Бальян С.В. Техническая термодинамика и тепловые дви-
гатели. -Л.: Машиностроение, 1973.- 304 с. 
4. Литвин А.М. Теоретические основы теплотехники. – М.; 
Энергия, 1969. – 328 с. 
5. Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи. – М.: 
Энергия, 1977. – 344 с. 
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6. Константінов С.М., Луцик Р.В. Збірник задач з технічної 
термодинаміки. – К.: ІЦВ «Видавництво «Політехніка», 2002. – 
380 с. 
7. Москальова В.М. Основи охорони праці. Підручник. – К.: 
ВД «Професіонал», 2005. – 672 с. 

 

 

15. Інформаційні ресурси 
1. Законодавство України / [Електронний ресурс]. 

URL: http://www.rada.kiev.ua/ 

2. Державна служба статистики України / [Електронний ре-
сурс] URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

3. Банк патентів України [Електронний ресурс]. 

URL: http://www.uapatents.com/ 

4. Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського [Електронний 
ресурс] URL: http://www.nbuv.gov.ua/ 

5. Обласна наукова бібліотека (м.Рівне, майдан Короленка 6) 
/ URL: http://www.libr.rv.ua/ 

6. Рівненська централізована бібліотечна система ( м. Рівне, 
вул. Київська, 44) / URL: http://www.cbr.rv.ua/ 

7. Наукова бібліотека НУВГП ( м. Рівне, вул. Олекси Новака, 
75) / URL: http://www.rada.kiev.ua/ 

8. Електронний ресурс розміщений в цифровому депозитарії 
/ URL: http://www.ep3.nuvm.edu.ua/ 

 

 

Програму склав доцент кафедри  
гідроенергетики, теплоенергетики 
та гідромашин, 
 к. т. н.                                                    Г.Г. Герасимов 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


