
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 2.1.01 

2. Назва: Основи термомолекулярної енергії; 
3. Тип: обов’язкова; 
4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Середа В.В., кандидат 
технічних наук, ст. викладач кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин; 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• створювати нові робочі тіла (репульсивні клатрати), вивчати їх термодинамічні та 
енергетичні характеристики, впроваджувати репульсивні клатрати в традиційні та 
знаходити нові галузі їх застосування в промисловості; 

• розраховувати та конструювати зразки нової енерготехніки, більш удосконалених процесів 
та апаратів; 

• вивчати синтез нових робочих тіл з їх наперед заданими влативостями; 

• проводити аналіз ефективності роботи нової енерготехніки, удосконалених процесів і 
апаратів. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи; 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: технічна термодинаміка, 
тепломасообмін, теплотехнічні процеси і установки, енергозбереження та використання вторинних 
енергоресурсів, низькоексергетичні опалювальні системи; 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: методи термодинамічного 
аналізу систем і установок; 
12. Зміст курсу: 
Тема 1. Стан традиційної енергетики. 
Тема 2. Гетерогенні ліофобні системи як нові робочі тіла в тепломеханічних системах. 
Тема 3. Термодинаміка репульсивних клатратів. 
Тема 4. Робочі характеристики та властивості репульсивних клатратів. 
Тема 5. Аналоги репульсивних клатратів у природі. 
Тема 6. Приклади інженерної реалізації нової енерготехніки на базі репульсивних клатратів. 
Тема 7. Перспективи застосування репульсивних клатратів у промисловості з ефектом економії 
палива та конструктивних матеріалів. Екологічна привабливість репульсивних клатратів. 
13. Рекомендовані навчальні видання: 

1. Євтушенко О.В. Процеси трансформації та дисипації механічної і теплової енергії в складних 
термодинамічних системах: дис. кандидата тех. наук: 05.14.06 / Євтушенко Олексій Васильович. – 
К., 2017. – 243 с. 
2. Гросу Я.Г. Термодинамічні та теплофізичні властивості гетерогенних ліофобних систем та їх 

температурні залежності: дис. кандидата тех. наук: 05.14.06 / Гросу Ярослав Георгійович. – К., 
2014. – 170 с. 
3. Термомолекулярна енергетика: дослідження термодинамічних функцій та природи гістерезиса 

в процесах «стиснення-розширення» звичайних і конфігураційних репульсивних клатратів: звіт 
про НДР (заключ.) НТУУ «КПІ»; кер. роб. В. Єрошенко. - К., 2011. - 105 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 години лекційних занять; 16 годин практичних занять; 58 годин самостійної роботи. 
Разом – 90 годин. 
Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, дослідницький, дискусійний та 
метод проблемного викладу. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий в кінці 3 семестру. 
Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, перевірка розрахунків, виконання 
індивідуальних завдань. 
16. Мова викладання: українська. 
 
Завідувач кафедри гідроенергетики,  
теплоенергетики та гідравлічних машин,  
доктор технічних наук, професор                                   О. А. Рябенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: 2.1.01 
2. Title: Fundamentals of thermomolecular energetics; 

3. Type: obligatory; 

4. Higher education level: ІI (master); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 2; 

6. Semester when the discipline is studied: 3; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Sereda V.V., Candidate of 

Technical Sciences (Ph. D.), Senior lecturer at the Department of Hydro Energy, Thermal Energy and 

Hydraulic Machines. 

9. Results of studies: after studying the discipline, the student must be capable of: 

• create new working fluids (repulsive clusters), study their thermodynamic and energy 

characteristics, introduce repulsion clusters into traditional industry and find new fields of their 

application; 

• calculate and design samples of new energy equipment, more advanced processes and devices; 

• study the synthesis of new working fluids with their predetermined properties; 

• carry out an analysis of the efficiency of the new energy technology, advanced processes and 

devices. 

10. Forms of organizing classes: study lessons, individual work, practical training, control measures; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: technical thermodynamics, heat and mass 

transfer, heat engineering processes and equipment, energy efficiency and secondary energy resources use. 

Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: methods for thermodynamic analysis of 

systems and equipment. 

12. Course contents: 
Theme 1. Traditional power engineering state. 

Theme 2. Heterogeneous lyophobic systems as new working fluids in mechanical and heat systems. 

Theme 3. Repulsive clathrate thermodynamics. 

Theme 4. Repulsive clathrate working characteristics and properties. 

Theme 5. Analogues of repulsive clathrate in nature. 

Theme 6. Engineering examples of new energy technology based on repulsive clathrates. 

Theme 7. Perspective of repulsive clathrate usage in industry with the effect of fuel and constructive 

materials economy. 

13. Recommended educational editions: 
1. Ievtushenko O.V. Processes of the mechanical energy and heat transformation and dissipation in the 

complex thermodynamic systems: Thesis for the degree of candidate of technical sciences: 05.14.06 /. – 

Ievtushenko Oleksiy Vasilievich. – Кiyv, 2017. – 243 с. 

2. Grosu Y.G. Thermodynamic and thermophysical properties of heterogeneous lyophobic systems and 

their temperature dependences: Thesis for the degree of candidate of technical sciences: 05.14.06 /. – 

Grosu Yaroslav Georgievich. – Кiyv, 2014. – 170 с. 

3. Thermomolecular energetics: investigation of thermodynamic functions and hysteresis nature in the 

“compression-expansion” processes of the normal and configurational clathrates: research report, 

supervisor Eroshenko Valentin A., NTUU "KPI", - K., 2011. - 105 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 hours of lectures; 16 hours of practical lessons; 58 hours of individual work. 

Total – 90 hours. 

Methods of teaching: explanatory-illustrative, reproductive, research, discussion and method of a problem 

presentation. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final test (40 points): test exam at the end of third semester. 

Current control (60 points): testing, calculations checking, individual tasks performance. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
Head of the Department of Hydroenergy,  

Thermal energy and hydraulic machines 

Doctor of Technical Sciences, Professor                                  O.A. Ryabenko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


