
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 2.1.02 

2. Назва: Проектування теплоенергетичних установок; 

3. Тип: вибіркова; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 

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: 

• складати завдання на проектування і розробляти робочі проекти різних теплоенергетичних 

установок; 

• виконувати проектні розрахунки різних теплоенергетичних установок, враховуючи вимоги 

охорони праці і техніки безпеки; 

• підбирати за довідковими даними основне і допоміжне обладнання; 

• оцінювати роботу різних теплоенергетичних установок з точки зору їх енергетичної 

ефективності і розробляти рекомендації для їх покращення. 

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, нагнітачі та теплові двигуни, системи 

виробництва і розподілу енергоносіїв, котельні установки промислових підприємств; 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: основи монтажу та 

експлуатації об’єктів теплоенергетики; 

12. Зміст курсу: 
Тема 1. Проектування об’єктів теплоенергетичного призначення. 

Тема 2. Розробка і проектування теплових схем. 

Тема 3. Вибір робочих тіл. 

Тема 4. Компоновка обладнання теплоенергетичних установок. 

Тема 5. Основи проектування. 

Тема 6. Вимоги до конструкції теплообмінних апаратів. 

Тема 7. Оптимізація конструкцій теплообмінних апаратів. 

Тема 8. Використання САПР під час проектування теплообмінного обладнання. 

Тема 9. Розрахунок на міцність, жорсткість та стійкість теплообмінного обладнання. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Куба В.В., Середа В.В. Теплоенергетичні установки: розрахунок і проектування. Навчальний 

посібник. – Рівне: НУВГП, 2011. – 152 с. 

2. Чумак І.Г., Лагутін А.Ю., Лар’яновський С.Ю. Холодильні установки. Проектування: Учбовий 

посібник / під ред. проф. І.Г. Чумака. 4-е вид. переробл. і доп. – Одеса: Друк, 2008. – 156 с. 

3. Іванченко В.В., Барвін О.І., Штонда Ю.М. Конструювання та розрахунок кожухотрубчастих 

теплообмінних апаратів. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006.– 208 с. 

4. Безродний М.К., Пуховий І.І., Кутра Д.С. Теплові насоси та їх використання: навч. посіб. – 

Київ: НТУУ «КПІ», 2013. – 312 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 години лекційних занять; 36 годин практичних занять; 90 годин самостійної роботи. 

Разом – 150 годин. 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, дослідницький, дискусійний та 

метод проблемного викладу. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. Поточний контроль (100 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: 2.1.02 
2. Title: Design of heat power equipment; 

3. Type: selective; 

4. Higher education level: І (bachelor); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 4; 

6. Semester when the discipline is studied: 8; 

7. Number of established ECTS credits: 5; 

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: 

• make a task for designing and develop working projects of different thermal power equipment; 

• carry out design calculations of thermal power equipment, taking into account the requirements of 

occupational health and safety; 

• select reference and auxiliary equipment; 

• evaluate the work of thermal power equipment in terms of their energy efficiency and develop 

recommendations for their improvement. 

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, pumps and heat engines, systems for production and 

distribution of energy сarriers, cauldron installations of industrial plants; 

Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: installation and operation of heat 

power objects. 

12. Course contents: 
Theme 1. Design of heat energy objects. 

Theme 2. Development and design of thermal circuits. 

Theme 3. Selection of working fluids. 

Theme 4. Installation of heat power equipment. 

Theme 5. Fundamentals of designing. 

Theme 6. Heat exchangers design requirements. 

Theme 7. Heat exchangers constructions optimization. 

Theme 8. Use of CAD applications for the heat exchangers design. 

Theme 9. Calculation of the heat exchangers strength, stiffness and stability. 

13. Recommended educational editions: 
1. Kuba V.V., Sereda V.V. Heat power equipment: calculation and design. Teach. manual. – Rivne: 

NUVGP, 2011. – 152 p. 

2. Chumak I.G., Lagutin A. Yu., Laryanovsky S. Yu. Design of refrigeration equipment. Teach. manual. 

– Odessa: Print, 2008. – 156 p. 

3. Ivanchenko V.V., Barvin O.I., Shtonda Yu. M. Shell and tube heat exchangers design and calculation. 

– Lugansk: publishing of V. Dahl EUNU, 2006. – 208 p. 

4. Bezrodny M.K., Puhovy I.I., Kutra D.S. Heat pump and their use. Teach. manual. – Kyiv: NTUU 

“KPI”, 2013. – 312 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
24 hours of lectures; 36 hours of practical lessons; 90 hours of individual work. 

Total – 150 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. 

Current control (100 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


