
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: 145. Гідроенергетика; 
2. Назва: Вступ до спеціальності; 
3. Тип: обов’язковий; 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: IІ; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,0; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада:  
Яковлева-Гаврилюк О.М., к.т.н., доцент; 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен 
бути здатним: 

• вивчити та знати основи забезпечення діяльності гідроенергетичних 
підприємств та електроенергетичних мереж;  

• знати загальні принципи схем створення напору і технологічного процесу 
отримання електроенергії з гідравлічної енергії поверхневого стоку;  

• знати основні види і особливості традиційних і нетрадиційних джерел 
отримання електроенергії; основні гідрологічні режими і природні явища 
річок;  

• знати основи техніки безпеки під час виробничого процесу та охорони 
довкілля; 

• здійснювати пошук, обробку і аналіз спеціальної технічної літератури та 
звітувати про отримані результати;  

• отримувати і аналізувати інформацію з технічних схем, креслень, таблиць, 
планів та доповідати про результати виконаного самостійно завдання;  
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота; 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  

• Фізика; 
• Хімія; 
• Вища математика;   

12. Зміст курсу: 
Змістовий модуль 1. Вступ в гідроенергетику. 

Гідроенергетика. Джерела отримання електроенергії. Електроенергетичні 
мережі. Графіки навантаження електроенергетичних мереж. Комплексне 
використання водних ресурсів. 
Змістовий модуль 2. Основи забезпечення функціонування 

гідроенергетичної галузі. 

Водні ресурси. Поняття про гідроенергетичний ресурс. Схеми створення 
напору. Типи гідроелектростанцій. Гідрологічні основи гідроенергетики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. http://energetika.in.ua/  
2. Філіпович Ю. Ю. Енергоресурси та гідрологічні основи гідроенергетики. 
Практикум : навч. посіб. / Ю. Ю. Філіпович. – Рівне : НУВГП, 2013. – 196 с. 
(http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/3708). 
3. Гидроэнергетика: Учебник для вузов/ Под ред. В.И.Обрезкова. — М.: 
Энергоатомиздат, 1988. — 512с. 
4. Гидроэнергетика и окружающая среда/ Под общ. ред. Ю.Ландау, 
Л.Сиренко: Монография. − К: Либра, 2004. — 484с. 
5. Гидроэлектрические станции: Учебник для вузов/ Под ред. В.Я.Карелина, 
Г.И.Кривченко. – М: Энергоатомиздат, 1987. – 464 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
28 год. лекцій, 14 год. практичних робіт, 78год. самостійної роботи. Разом – 
120 год.;  
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, використання 
мультимедійних засобів, виконання індивідуального навчально-дослідного 
завдання у вигляді реферату;  
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль (30 балів): тестовий в кінці IІ семестру. 
Поточний контроль (70 балів): шляхом перевірки конспектів, розрахунків 
перевірки та захисту завдання. 
16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри ГЕ, ТЕ та ГМ                       Рябенко Олександр Антонович  
                                                                               д.т.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF THE ACADEMIC DISCIPLINE 

1. Code: 145. Hydropower Engineering; 
2. Title: Introduction to the specialty; 
3. Type: obligatory; 
4. Higher education level: І (bachelor); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 1

th; 
6. Semester when the discipline is studied: 2th; 
7. Number of established ECTS credits: 4,0; 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position:  
Yakovleva-Havryliuk O.M., Candidate  of  Technical Sciences, Associate 
Professor; 
9. Results of studies: 
• to study and understand the basics of ensuring the activity of hydro power 
companies and electricity networks; 
• to know the general principles of the schemes for creating the head and the 
technological process of obtaining electric power from the hydropower of the 
surface runoff; 
• to know the main types and features of traditional and non-traditional sources of 
electricity; main hydrological regimes and natural phenomena of rivers; 
• know the basics of safety during the production process and environmental 
protection; 
• search, process and analyze special technical literature and report on the results 
obtained; 
• receive and analyze information from technical schemes, drawings, tables, plans 
and report on the results of a self-fulfilling task; 
10. Forms of organizing classes: educational lesson, іndividual work; 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
• Physics; 
• Chemistry; 
• Higher mathematics; 
12. Course contents: 
Module 1. Introduction to hydropower. 

Hydropower. Sources of electricity generation. Power grids. Charts of load of 
electric power networks. Complexed use of water resources. 
Module 2. Fundamentals of the functioning of the hydropower industry. 
Water resources. The concept of hydropower resource. Schemes for creating head. 
Types of hydro power plants. Hydrological bases of hydropower. 
13. Recommended educational editions: 
1. http://energetika.in.ua/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Filipovych YU. YU. Enerhoresursy ta hidrolohichni osnovy hidroenerhetyky. 
Praktykum : navch. posib. / YU. YU. Filipovych. – Rivne : NUVHP, 2013. – 196 
s. (http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/3708). 
3. Hydroénerhetyka: Uchebnyk dlya vuzov/ Pod red. V.Y.Obrezkova. — M.: 
Énerhoatomyzdat, 1988. — 512s. 
4. Hydroénerhetyka y okruzhayushchaya sreda/ Pod obshch. red. YU.Landau, 
L.Syrenko: Monohrafyya. K: Lybra, 2004. — 484s. 
5. Hydroélektrycheskye stantsyy: Uchebnyk dlya vuzov/ Pod red. V.YA.Karelyna, 
H.Y.Kryvchenko. – M: Énerhoatomyzdat, 1987. – 464 s.; 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
28 hours Lectures, 14 hours Seminar, 78 hours Individual work. In all – 120 hours; 
Teaching methods: interactive lectures, elements of problem lecture, the use of 
multimedia tools, the implementation of an individual study and research problem 
in the form of an abstract; 
15. Forms and assessment criteria: 
Evaluation is made according to the 100-grade system. 
Final control (30 grades): test at the end of the 2th semester. 
Current control (70 grades): by checking the notes, checking calculations and task 
protection. 
16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
 

Head of the department HPE, TPE and HM, 
 doctor of technical science, professor    Riabenko A.A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


