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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Управління виробництвом 

електроенергії на гідроенергетичних установках» складена відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 

145 – «Гідроенергетика». Предметом вивчення навчальної дисципліни 

«Управління виробництвом електроенергії на гідроенергетичних 

установках» є формування теоретичних знань та практичних навичок 

при розв’язувані різноманітних задач, пов’язаних з виробництвом 

електроенергії на ГЕУ, оптимізації режимів роботи ГЕУ, зменшення 

втрат витрат води, напорів та потужності при виробництві 

електроенергії. Розглядувана дисципліна є складовою частиною циклу 

фундаментальних дисциплін для підготовки студентів за 

спеціальністю «Гідроенергетика». Вивчення курсу передбачає 

наявність систематичних та ґрунтовних знань із раніше вивчених 

дисциплін «Фізика», «Гідравліка», «Гідроелектростанції». Вимоги до 

знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої освіти 

України.  
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Анотація 

 

Виробництво електроенергії на гідроенергетичних установках 

має ряд особливостей, які необхідно враховувати при оптимізації 

роботи ГЕУ. Під час вивчення дисципліни «Управління виробництвом 

електроенергії на гідравлічних установках» розглядаються різні 

форми проявлення гідравлічної енергії, здійснюється аналіз процесу 

перетворення енергії на різних типах гідроенергетичних установках: 

ГЕС, ГАЕС, НС, ПЕС, тощо. Майбутні спеціалісти ознайомляться з 

основами методів мінімалізації втрат енергії на ГЕУ і вибору 

оптимальних режимів роботи ГЕУ.  

Робоча програма дисципліни «Управління виробництвом 

електроенергії на гідравлічних установках» розрахована на студентів 

спеціальності 145 «Гідроенергетика» першого (бакалаврського) рівня. 

Ключові слова: гідроенергетична установка, оптимізація 

роботи ГЕУ, виробництво електроенергії. 

 

Abstract 

 

Electricity production on hydroelectric power plants has many 

particularities which should be taken into account during HEPP operating. 

During studying the discipline «Management of electricity production on 

hydroelectric power plants» students consider different forms of hydraulic 

energy trait, analyse the process of energy conversion on different types of 

hydroelectric power plants: HPP, HPSPP, PP, TPP, etc. Future specialists 

acquainted with basic methods of energy losses minimization on HEPP and 

choice of optimal regimes of HEPP operating. 

Program of discipline «Management of electricity production on 

hydroelectric power plants» is directed for students of specialty 145 

«Hydropower engineering» for first (bachelor) level. 

Key words: hydroelectric power plant, optimization of HEPP 

operating, electricity production. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

«Управління виробництвом електроенергії на гідроенергетичних 

установках» 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних ЕСТS – 3 

Галузь  знань 

14 Електрична 

інженерія 

 

Спеціальність 

145 

«Гідроенергетика» 

Навчальна дисципліна 

фахової підготовки 

Модулів – 1 Рік підготовки  

4-й 5-й 

семестр  

8-й 10-й 

Змістових  

модулів – 2 
лекції  

16 год. 2 год. 

Індивід. науково-досл. 

завдання - немає 

Загальна кількість 

годин – 90 год.  

Практичні, семінарські, 

лабораторні 

14 год. 8 год. 

Тижневих годин: 

аудиторних – 2,0 год., 

СРС – 4,0 год. 

Рівень вищої 

освіти:   

бакалаврський 

Самостійна   робота    

60 год. 80 год. 

Вид контролю – залік 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин   аудиторних занять  до 

індивідуальної і самостійної роботи становить: 

− для денної форми навчання – 33 %  до 63 %; 

− для заочної форми навчання – 11 % до 89 %. 
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2. Мета та завдання навчальної  дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Управління виробництвом 

електроенергії на гідроенергетичних установках» є формування у 

студентів знань і навичок щодо особливостей виробництва 

електроенергії на ГЕУ. Ознайомлення студентів із основними 

способами збільшення виробництва електроенергії. Навчити студентів 

основних методів розрахунку втрат витрат, напорів на потужності під 

час експлуатації гідроенергетичних установок.  
 

Завдання навчальної дисципліни: 

− отримання студентами знань про основні види ГЕУ та принципи їх 

роботи; 

− вивчення основних енергетичних та напірних характеристик ГЕУ; 

− формування у студентів практичних навичок застосування 

балансового методу визначення втрат витрат, напорів та потужності 

на ГЕУ 

− ознайомлення студентів з методами прийняття оптимальних рішень 

при експлуатації ГЕУ. 

В результаті вивчення дисципліни «Управління виробництвом 

електроенергії на гідроенергетичних установках» студент повинен 

знати:  

− основні типи та конструкції гідроенергетичних установок та 

особливості їх експлуатації; 

− технологічні схеми виробництва електроенергії на ГЕУ; 

− основні енергетичні та напірні характеристики гідроенергетичних 

установок; 

− основні складові, що входять до рівнянь балансу при визначені 

втрат витрат, напорів та потужності при експлуатації та виробництві 

електроенергії на ГЕУ. 

вміти: 

− складати рівняння балансу втрат витрат, напорів та потужностей при 

роботі ГЕУ; 

− визначати оптимальні значення глибини спрацювання водосховища 

та відмітки НПР; 

− аналізувати та опрацьовувати отриману інформацію. 

Вивчення дисципліни «Управління виробництвом електроенергії 

на ГЕУ» опирається на раніше отримані знання із таких дисциплін як 

«Гідравліка», «Водноенергетичні розрахунки при проектуванні ГЕС», 

«Гідроелектростанції», «Методи та прилади візуалізації течії». 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 
 

Змістовий модуль 1. Перетворення гідравлічної енергії на 

гідроенергетичних установках 
 

Тема 1. Технологічна схема виробництва електроенергії на 

ГЕУ 

Загальні поняття та визначення. Типи гідроенергетичних 

установок. Узагальнена модель технологічного процесу виробництва 

електроенергії на ГЕУ.  
 

Тема 2. Рівняння балансу витрат води на ГЕУ 

Загальні поняття про рівняння балансу витрат води. Водний баланс 

для гідроелектростанцій. Експлуатаційні коефіцієнти використання 

витрат. Особливості рівняння балансу витрат для інших типів ГЕУ. 
 

Тема 3. Рівняння балансу напорів на ГЕУ 

Загальні поняття про рівняння балансу напорів. Баланс напорів для 

гідроелектростанцій. Експлуатаційні коефіцієнти використання 

напорів. Особливості балансу напорів різних типів ГЕС. Особливості 

балансу напорів інших типів ГЕУ. 
 

Змістовий модуль 2. Оптимізація режиму роботи ГЕУ при 

виробництві електроенергії 
 

Тема 4. Рівняння балансу потужностей на ГЕУ 

Загальні поняття про рівняння балансу потужностей. Баланс 

потужностей для гідроелектростанцій. Втрати потужності в турбіні та 

генераторі. Особливості балансу потужності інших типів ГЕУ 
 

Тема 5. Рівняння балансу енергії на ГЕУ 
Загальні поняття про рівняння балансу енергії. Енергетичний 

баланс ГЕС. Визначення реально використовуваних гідро-

енергетичних ресурсів. ККД інших типів ГЕУ. 
 

Тема 6. Енергетичні та напірні характеристики ГЕУ 

Загальні поняття про характеристики ГЕУ. Визначення 

оптимальної відмітки РМО. Енергетичні характеристики ГЕС. Напірні 

характеристики ГЕС. Оптимізація режиму роботи ГЕС 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

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 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Виробництво електроенергії на 

гідроенергетичних установках 

Тема 1. Технологічна 

схема виробництва 

електроенергії на ГЕУ 

12 2 2 - - 8 14 2 - - - 12 

Тема 2. Рівняння балансу 

витрат води на ГЕУ 
14 2 2 - - 10 16 - 2 - - 14 

Тема 3. Рівняння балансу 

напорів на ГЕУ 
18 4 2 - - 12 16 - 2 - - 14 

Разом змістовий  

модуль 1 
44 8 6 - - 30 46 2 4 - - 40 

Змістовий модуль 2. Оптимізація режиму роботи ГЕУ при 

виробництві електроенергії 

Тема 4. Рівняння балансу 

потужностей на ГЕУ 
14 2 2 - - 10 14 - 2 - - 12 

Тема 5. Рівняння балансу 

енергії на ГЕУ 
14 2 2 - - 10 12 - - - - 12 

Тема 6. Енергетичні та 

напірні характеристики 

ГЕУ 

18 4 4 - - 10 18 - 2 - - 16 

Разом змістовий 

модуль 2 
46 8 8 - - 30 44 - 4 - - 40 

Усього годин 90 16 14 - - 60 90 2 8 - - 80 
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5. Практичні заняття 

 

№ 

з/п 

Теми практичних занять Кількість  годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Визначення реальних гідроенергетичних 

ресурсів водотоку для виробництва 

електроенергії 

2 2 

2 Визначення водного балансу водо-

сховища ГЕС та коефіцієнтів викорис-

тання витрат води 

2 - 

3 Розрахунок балансу напорів ГЕС та 

визначення коефіцієнтів використання 

напорів 

2 - 

4 Розрахунок балансу потужності ГЕС 2 - 

5 Енергетичний баланс ГЕС 2 2 

6 Визначення оптимальної відмітки РМО та 

глибини спрацювання водосховища 

2 2 

7 Визначення величини корисного об’єму 

водосховища для добового регулювання 

ГЕС 

 

2 

 

2 

Разом: 14 8 

 

6. Самостійна робота 

6.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 
з/п Назва теми 

кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 
1 Запаси гідравлічної енергії 4 4 

2 Типи та схеми отримання гідравлічної 

енергії 
6 6 

3 Умови використання гідравлічної 

енергії 
4 6 

4 Енергетичний баланс річкового 

потоку 
4 6 

5 Енерготехнологічні комплекси 4 6 

6 Водогосподарський баланс 4 6 
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7 Енергетичні характеристики 

водосховищ 
6 8 

8 Енергетичні і режимні особливості 

ГЕУ з водосховищами різного виду 

регулювання 

6 8 

9 Криві виробництва електроенергії 4 4 

10 Баланс потужності та енергії в 

енергосистемі 
6 8 

11 Особливі режими роботи ГЕУ в 

добовому графіку навантаження 
4 6 

12 Оптимальні режими в добовому 

графіку навантаження 
4 6 

13 Оптимальні довгострокові режими 

ГЕС 
4 6 

Разом: 60 80 

6.2. Оформлення звіту про самостійну роботу 

Звітом про самостійну роботу вивчення дисципліни «Управління 

виробництвом електроенергії на гідроенергетичних установках» є 

конспект за темами, вказаними у п.6.1., обсягом 4-6 сторінок. 

Звіт про самостійну роботу студенти оформлюють на паперовому 

носії формату А4 або А5 в рукописній або друкованій формі. Захист 

звіту відбувається у терміни, визначені викладачем. 

7. Методи навчання 

Для викладання лекційного курсу дисципліни «Управління 

виробництвом електроенергії на гідроенергетичних установках» 

розроблений ілюстрований матеріал. Під час проведення лекцій 

використовується інформаційно-ілюстративний та проблемний 

методи навчання. 

На практичних заняттях використовуються інтерактивні методи, 

розв’язування ситуаційних задач, тощо з перевіркою отриманих 

результатів. 

8. Методи контролю 

Поточний контроль здійснюється шляхом діагностики успішності 

навчання за допомогою проведення двох проміжних тестувань та 
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експрес-опитування на кожному практичному (лабораторному) 

занятті. Оцінюються: 

• якість відвідування студентами занять; 

• якість і своєчасність виконання індивідуальних завдань; 

• якість і своєчасність засвоєння кожного змістового модуля. 

Застосовується система заохочення студентів за виконання 

додаткових видів робіт (підготовка рефератів, доповідей на наукову 

конференцію тощо). 

Підсумковий контроль знань здійснюється на заліку за допомогою 

проведення тестування. 

Для діагностики знань використовується система ЄКТС, яка 

передбачає 100-бальну шкалу оцінки навчальної діяльності студента. 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування  Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

15 15 20 15 15 20 

50 50 

                Т1, Т2 ... Т6 – теми змістових модулів. 

Шкала оцінювання  

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 відмінно    

 

зараховано 
82-89 

добре  
74-81 

64-73 
задовільно  

60-63 

35-59 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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10. Методичне забезпечення дисципліни 

Інформаційні  ресурси  у  цифровому  репозиторії  /  [Електронний  

ресурс].  – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/. 

1. Філіпович Ю.Ю. Енергоресурси та гідрологічні основи 

гідроенергетики. Практикум : навч. посіб. / Ю. Ю. Філіпович. – Рівне : 

НУВГП, 2013. – 196 с. Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/3708/. 

2. 01-06-16 Сунічук, С.В. і Поплавський, Д.М. (2016) МЕТОДИЧНІ 

ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять з навчальної дисципліни 

«Робота ГЕС та ГАЕС на енергосистему».  

 Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/4279/. 

 Методичне  забезпечення навчальної дисципліни «Управління 

виробництвом електроенергії на гідроенергетичних установках» 

включає: 

• опорний конспект лекцій (електронний варіант); 

• роздатковий матеріал; 

• нормативні документи. 

11. Рекомендована література 

Базова 

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. 

Допоміжна література 

1.  Арсеньев Г.С. Основы управления гидрологическими процессами: 

водные ресурсы. Санкт-Перербург. 2005. – 231 с. 

2.  Ильиных И.И. Гидроэлектростанции. М.: Энергоатомиздат. 1988. – 

248 с. 

3.  Аршеневский Н., Губин Ф., Губин М., и др. Гидроэлектрические 

станции. М.:, Энергия. 1980. – 368 с. 

4.  Брызгалов В.И., Гордон Л.А. Гидроэлектростанции. Учебное 

пособие. Красноярск: ИПЦ КГТУ. 2002. — 541 с. 
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12. Інформаційні ресурси 

1. Розпорядження від 13 липня 2016 р. № 552-р про схвалення 

Програми розвитку гідроенергетики на період до 2026 року. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/552-2016-%D1%80. 

2. Постанова від 31 грудня 1997 р. N 1505 (редакція від 08.11.2006) 

про Програму державної підтримки розвитку нетрадиційних та 

відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики. 

Режим доступу - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1505-97-%D0%BF.  

3. Веб-сторінка ПрАТ «Укргідроенерго»/ [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://uge.gov.ua.  

4. Веб-сторінка ТОВ «НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО»/ [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://enpaselectro.com/ua/  

5. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-

biblioteka. 

 

 

Старший викладач кафедри 

гідроенергетики, теплоенергетики  

та гідравлічних машин                                                       Галич О.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


