
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: _____ФП 9___________; 

2. Назва: Основи теплотехніки; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський); 
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: Герасимов Г. Г., к. т. н., доцент; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• оцінювати перетворення тепла в механічну роботу; 

• визначати основні параметри циклів теплових машин; 

• виконувати типові теплові розрахунки теплових машин і термодинамічних систем; 

• визначати основні параметри теплообмінних апаратів. 

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

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

механіка, фізика, хімія, гідрогазодинаміка. 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
двигуни внутрішнього згоряння. 

12. Зміст курсу:  
Змістовий модуль 1. Основні закони та положення технічної термодинаміки. Тема 1  Основні 

поняття та визначення. Перший закон термодинаміки. Тема 2.  Газові суміші. Теплоємність ідеальних 

газів; Тема 3. Основні газові закони і термодинамічні процеси; Тема 4.  Термодинамічні процеси 

реальних газів, пари і вологого повітря; Тема 5.  Другий закон термодинаміки;  

Змістовий модуль 2. Цикли теплових двигунів, Основи теорії теплопередачі. Тема 6.  Цикли 

компресорів і теплових двигунів; Тема 7.  Теорія теплопередачі (теплообміну), теплопровідність; 

Тема 8.  Конвективний та променевий теплообмін. Теплообмінні апарати. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Герасимов Г. Г. Теоретичні основи теплотехніки. Навчальний посібник/ Г. Г. Герасимов. –

Рівне: НУВГП, 2011. – 382 с.  

URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4737 

2. Приходько М. А. Термодинаміка та теплопередача. Навчальний посібник/ М. А. Приходько,  

Г. Г. Герасимов. – Рівне: НУВГП, 2008. – 250 с. 

3. Буляндра О. Ф. Технічна термодинаміка. Підручник для студентів. Енергетичних. 

спеціальностей вищих навчальних закладів/ О. Ф. Буляндра. – Київ: Техніка, 2006 – 320 с. 

4. Рабинович О. М. Сборник задач по технической термодинамики/ О. М. Рабинович. – М.: 

Машиностроение, 1973 – 344 с. 

5. Панкратов Г. П. Сборник задач по теплотехнике/ Г. П. Панкратов. – М.: Высшая школа, 1986. 

– 248 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 16 год. лабораторних робіт, 58 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 3 семестру.  

    Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування при захисті лабораторних робіт. 

16. Мова викладання: українська 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: ____ФП 9____________; 

2. Title: Fundamentals of heat engineering; 

3. Type: obligatory; 

4. Level of higher education: I (Bachelor); 

5. Year of study, when the discipline is proposed: 2; 

6. Semester when studying discipline: 3; 

7. Number of established ECTS credits: 4; 

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

technical sciences, associate professor; 

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

• to evaluate the transformation of heat into mechanical work; 

• to determine the basic parameters of the cycles of thermal machines; 

• perform typical thermal calculations of thermal machines and thermodynamic systems; 

• determine the basic parameters of heat exchangers. 

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

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

physics, chemistry, hydro-gas dynamics. 

      • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): internal combustion 

engines. 

12. Content of the course: 

Semantic module 1. Basic laws and regulations of technical thermodynamics. Theme 1 Basic concepts 

and definitions. The first law of thermodynamics. Theme 2. Gas mixtures. Heat capacity of ideal gases; 

Theme 3. Basic gas laws and thermodynamic processes; Theme 4. Thermodynamic processes of real gases, 

vapor and humid air; Theme 5. The second law of thermodynamics; 

Semantic module 2. Cycles of thermal motors, Fundamentals of the theory of heat transfer. Theme 6. 

Cycles of compressors and heat engines; Theme 7. The theory of heat transfer (heat transfer), thermal 

conductivity; Theme 8. Convective and radiant heat exchange. Heat exchangers. 

13. Recommended editions: 

1. Gerasymov G.G. Theoretical foundations of heat engineering. Textbook / G.G. Gerasimov. -Rivne: 

NUVGP, 2011. - 382 pp. 

2. Prikhodko MA Thermodynamics and heat transfer. Training Manual / M.A. Prikhodko, 

G.G. Gerasimov. - Rivne: NUVGP, 2008. - 250 s. 

3. Bulandra O. F. Technical thermodynamics. Tutorial for students. Energy specialties of higher educational 

institutions / O. F. Bulandra. - Kyiv: Engineering, 2006 - 320 p. 

4. Rabinovich O. M. Collection of problems in technical thermodynamics / O. M. Rabinovich. - Moscow: 

Mechanical Engineering, 1973 - 344 pp. 

5. Pankratov G.P. Collection of problems in heat engineering / G.P. Pankratov. - M .: Higher school, 1986. - 

248 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

16 hours lectures, 16 hours laboratory works, 58 hours independent work. Together - 90 hours. 

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

15. Form and evaluation criteria: 

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

    Final control: written completion at the end of 3 semesters. 

    Current control (100 points): testing, polling for the protection of laboratory work. 

16. Language of teaching: Ukrainian 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


