
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ____2.1.05____________; 

2. Назва: Енергоощадність в теплоенергетиці; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти:  ІІ (магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 6; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 11; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Герасимов Г. Г., к. т. н., доцент; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 
• аналізувати техніко-економічні показники роботи технологічного обладнання; 

• складати теплові схеми з використання вторинних енергетичних ресурсів; 

• складати тепловий баланс теплотехнічних установок; 

• вибирати оптимальні режими роботи теплотехнічного обладнання; 

• виконувати теплові, гідравлічні та аеродинамічні розрахунки тепловикористовуючих та 

теплообмінних установок. 

10. Форми організації занять: лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота,  

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: математика, теоретична 

механіка, фізика, хімія, гідрогазодинаміка, технічна термодинаміка, тепломасообмін, нагнітачі та 

теплові двигуни, котельні установки промислових підприємств, теплові та атомні електростанції, 

проектування теплоенергетичних установок, використання вторинних енергоресурсів. 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
12. Зміст курсу: 
Змістовий модуль 1. Енергоощадність в теплоенергетиці.  Тема 1.  Вторинні енергоресурси в 

промисловості. Загальні енергетичні характеристики виробничих процесів; Тема 2.  Особливості 

використання теплоти відхідних виробничих газів; Тема 3.  Апарати для використання теплоти 

відхідних виробничих газів; Тема 4.  Системи охолодження високотемпературних агрегатів; Тема 5.  

Використання фізичної теплоти технологічних відходів; Тема 6.  Використання фізичної теплоти 

технологічних продуктів; Тема 7.  Методи та установки для використання низькопотенційної 

теплоти; Тема 8.  Енерготехнологічні циклонні установки; Тема 9.  Енерготехнологічне комбінування 

в промисловості. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Герасимов Г. Г. Енергоощадність в теплоенергетиці. Навчальний посібник/ Г. Г. Герасимов. - 

Рівне: Червенко А .В., 2015. – 382 с. – ISBN 978-617-7086-09-2. 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4736/1/V52.pdf 

2. Семененко Н. Л., Вторичные энергоресурсы и энерготехнологическое комбинирование в 

промышленности/ Н. Л. Семененко, Л. И. Куперман, С. А. Романовский. – К.: Вища школа, 1979. – 

296 с. 

3. Самохвалов В. С. Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження: Навчальний посібник/  

В. С. Самохвалов. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224 с. 

4. Филипьев О. В. Теплообменные устройства печных установок/ О. В. Филипьев. – Киев, Вища 

школа, 1978. – 200 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
18 год. лекцій, 8 год. практичні заняття, 8 год. лабораторних робіт, 56 год. самостійної роботи. Разом – 

90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Підсумковий контроль: залік  письмовий в кінці  9 семестру.  

    Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування при захисті лабораторних і практичних 

занять. 

16. Мова викладання: українська 

Завідувач кафедри ГЕ, ТЕ та ГМ,                            О. А. Рябенко, доктор технічних наук, професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ____ 2.1.05 ____________; 

2. Title: Energy-saving in heat power engineering; 

3. Type: obligatory; 

4. Level of higher education: II (master's degree); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 6; 

6. Semester when studying discipline: 11; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Gerasнmov G. G., candidate of 

technical sciences, associate professor; 

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to: 

• Фnalyze the technical and economic performance of the process equipment; 

• Еo draw up heat circuits for the use of secondary energy resources; 

• To create a heat balance of heat engineering installations; 

• Сhoose the optimal modes of operation of the heat engineering equipment; 

• Perform thermal, hydraulic and aerodynamic calculations of heat and heat transfer plants. 

10. Forms of organization of classes: lectures, practical classes, laboratory classes, independent work, 

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: mathematics, theoretical mechanics, 

physics, chemistry, hydro gas dynamics, technical thermodynamics, heat transfer, superchargers and heat 

engines, boiler installations of industrial enterprises, thermal and nuclear power plants, design of thermal 

power plants, use of secondary energy resources. 

      • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): 
12. Content of the course: 

Semantic module 1. Energy saving in heat power engineering. Topic 1. Secondary energy resources in 

industry. General energy characteristics of production processes; Theme 2. Features of the use of heat from 

waste gases; Topic 3. Apparatus for the use of heat from waste gases; Topic 4. Cooling systems of high-

temperature aggregates; Theme 5. Use of physical heat of technological waste; Theme 6. Use of physical 

heat of technological products; Theme 7. Methods and installations for the use of low-temperature heat; 

Topic 8. Energy technological cyclone installations; Topic 9. Energy-technology combination in industry. 

13. Recommended editions: 

1. Gerasymov G. G. Energy-saving in heat power engineering. Textbook / GG Gerasymov. - Rivne: 

Chervenko A.V., 2015. - 382 p. - ISBN 978-617-7086-09-2. http://ep3.nuwm.edu.ua/4736/1/V52.pdf 

2. Semenenko N. L., Secondary Energy Resources and Energy Technology Combining in Industry / N. L. 

Semenenko, L. I. Kuperman, S. A. Romanovsky. - K .: High school, 1979. - 296 pp. 

3. Samokhvalov V. S. Secondary energy resources and energy saving: Textbook / 

V. S. Samokhvalov - K .: Center for Educational Literature, 2008. - 224 p. 

4. Filippov O. V. Heat exchange devices of furnace installations / O. V. Filippov. - Kiev, Higher school, 

1978. - 200 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

18 years lectures, 8 hours practical lessons, 8 hours laboratory work, 56 h. independent work. Together - 90 

years. 

Methods: interactive lectures, individual tasks, use of multimedia. 

15. Form and evaluation criteria: 

The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

    Final examination : Written test at the end of 9 semesters. 

    Current control (100 points): testing, questioning with the protection of laboratory and practical classes. 

16. Language of teaching: Ukrainian 

 

Head of the Department of GE, TE and GM           O A. Ryabenko, Doctor of Technical Sciences, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


