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ВСТУП 
Програма навчальної дисципліни «Термодинаміка енергетичних систем» 

 складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  
бакалавр 
 (назва рівня вищої освіти) 

спеціальності  105 Прикладна фізика та наноматеріали 
 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка фахівців, які мають 

необхідний рівень знань про основні закономірності перетворень теплової енергії, про 
термодинамічні властивості робочих тіл і області їх використання; про принципіальні 
схеми і термодинамічні цикли теплоенергетичних установок, а також про шляхи 
підвищення ефективності їх роботи. 

 
1.2.Завдання вивчення дисципліни 

Завданням є отримання знань з основних законів термодинаміки, на яких базується 
робота енергетичних систем процесів реальних газів і пари, термодинаміки потоку, 
компресії газів, процесів в детандерах, циклів теплових та холодильних машин, методів 
аналізу термодинамічних систем. 

 
1.3. Кількість кредитів 5 
1.4. Загальна кількість годин 150 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
 

 за вибором 
 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 
Рік підготовки 

4-й -й 
Семестр 

8-й -й 
Лекції 

24 год.  год. 
Практичні, семінарські заняття 

24 год.  год. 
Лабораторні заняття 

 год.  год. 
Самостійна робота,  у тому числі 

 102 год  год. 
Індивідуальні завдання  

годин 
 

1.6. Заплановані результати навчання.Згідно з освітньо-науковою програмою 
«Прикладна фізика енергектичних систем» спеціальності 105 «Прикладна фізика та 
наноматеріали» мають досягти таких результатів навчання (РН): 
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РН-2 – Знання і розуміння спеціальних інженерних, економічних та екологічних аспектів, 
на рівні, необхідному для досягнення результатів освітньої програми, в тому числі із 
урахуванням останніх досягнень науки і техніки. 
 
РН-3 – Знання і розуміння специфічних аспектів відповідної спеціалізації на рівні, 
необхідному для досягнення інших результатів освітньої програми. 
 
РН-4 – Здатність аналізувати, застосовувати та створювати складні інженерні технології, 
процеси, системи і обладнання відповідно до спеціальності ««Прикладна фізика та 
наноматеріали» ; обирати, аналізувати і розробляти придатні типові аналітичні, 
розрахункові та експериментальні методи; аналізувати результати таких досліджень. 
 
РН-9 – Здатність здійснювати аналіз необхідної інформації з технічної літератури, баз 
даних та інших відповідних джерел інформації, на цій основі здійснювати моделювання з 
метою детального вивчення і дослідження теплофізичних та інших процесів, які є 
предметом освітньої програми. 
 
РН-21 - Здатність самостійно навчатися протягом життя з урахуванням попередньо 
набутого досвіду. 
 
   РН-22 - Здатність відстежувати розвиток науки і техніки та застосовувати сучасні 
знання. 

Для цього студенти мають досягти наступних результатів. 
• Знати: Значення та історію розвитку технічної термодинаміки, як теоретичної основи 

теплотехніки; основні закономірності і процеси, які супроводжують явища 
перетворення теплової енергії в механічну роботу; термодинамічні властивості 
робочих тіл, за допомогою яких здійснюються ці процеси; принципіальні схеми і 
термодинамічні цикли теплоенергетичних установок, критерії оцінки ефективності їх 
роботи і засоби удосконалення енергетичного устаткування. 

•  Вміти: самостійно працювати з літературними джерелами користуватися 
термодинамічними діаграмами і сучасними засобами при проведенні розрахункових та 
експериментальних досліджень.  

 
  2. Тематичний план навчальної дисципліни  

Розділ 1. Теоретичні основи процесів енергетичних систем.  
 
Тема 1. Введення до курсу «Термодинаміка енергетичних систем».   
Основні визначення: теплота, робота, термодинамічна система, робочі тіла, 
параметри стану. Ідеальний газ. Поняття про термодинамічний процес. 
Тема 2. Перший закон термодинаміки  
Еквівалентність теплоти і роботи. Аналітичні закони першого закону термодинаміки. 
Внутрішня енергія, ентальпія. Робота розширення і технічна робота. 
Тема 3. Термодинамічні процеси ідеальних газів  
Ізохорний, ізобарний, ізотермічний і адіабатний процеси. Політропні процеси. Основні 
закономірності і графічне зображення в термодинамічних діаграмах. Залежність 
теплоємності політропного процесу від показника політропи. 
Тема 4. Реальні газі і пари. Термодинамічні процеси водяної пари. 
Термодинамічні властивості реальних робочих тіл. Рівняння стану реальних  
газів Фазові переходи. Процес вироблення водяної пари. Термодинамічні процеси водяної 
пари, графічний метод розрахунку характеристик термодинамічних процесів  водяної  
пари. 



 5 

Тема 5 Вологе повітря  
Параметри вологого повітря. Абсолютна і відносна вологість, вологовміст, 

- діаграма вологого повітря. Основні процеси вологого повітря. Способи  
експериментального визначення вологості повітря. 
Тема 6 Цикли паросилових установок 
Паровий цикл Карно, принципова схема установки. Цикл Ренкіна в , 
в  і  координатах, його термічний ККД. Вплив основних  
араметрів на величину ККД паротурбінної установки. Дійсний цикл з  
урахуванням необоротних утрат при розширенні пари в турбіні. 
 Цикл із проміжним (вторинним) перегрівом пари, регенеративний цикл 
паротурбінної установки. Комбіноване вироблення теплової і електричної енергії. 
Термодинамічні основи теплофікації, коефіцієнт використання теплоти палива на ТЕЦ. 
Тема 7. Цикли холодильних установок і термотрансформатора 
Призначення і різновиди холодильних машин, властивості холодоагентів. Принципові 
схеми холодильних машин. Цикл теплового насоса, опалювальний коефіцієнт.  
 
Розділ 2. Принципи роботи і улаштування енергетичних систем  
Тема 8. Системи тепловологісної обробки повітря. Основне обладнання систем вентиляції 
і кондиціювання повітря.   
Основне обладнання систем вентиляції і кондиціювання повітря. Визначення параметрів 
повітря за допомогою (і-d) діаграми. Побудова процесів зміни тепловологісного стану 
повітря. Відкриті і рециркуляційні системи. Систем з утилізацією теплоти.  
Тема 9. Теплові електртичні станції. 
Основне обладнання теплової електричної станції. Когенерація як спосіб підвищення 
ефективності теплових циклів. Принципова теплова схема ТЕЦ. Побудова процесу 
розширення пари у проточній частині парової турбіни. Сновні техніко-економічні 
показники ТЕЦ.  Газотурбінні і атомні електростанції  
Тема 10 Основне обладнання систем холодопостачання   
Класифікація холодильних установок. Схема повітряної холодильної машини. Схема й 
основне обладнання  паро-компресорної холодильної установки. Схема і й основне 
обладнання абсорбційної і паро-ежекторних холодильних установок 
Тема 11. Схеми тепло насосних установок для теплопостачання об’єктів.  
Джерела енергії для теплових насосів. Принципова схема й основне обладнання 
моновалентної теплонасосної установки. Принципова схема й основне обладнання 
бівалентної теплонасосної установки. Техніко-економічні показники теплових насосів. 
Тема 12. Цикли двигунів внутрішнього згоряння  
Призначення, загальні характерні риси і класифікація теплових двигунів. Цикли ДВЗ. 
Схема. індикаторна діаграма й ідеальний цикл двигуна з підведенням теплоти при 

,  і при змішаному підведенні теплоти. Порівняльна характеристика 
циклів ДВЗ. Ефективний й індикаторний ККД двигуна. 

 
3. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів і тем Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб. інд. с. 

р. 
л п лаб. інд. с. 

р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Теоретичні основи процесів енергетичних систем.  
Тема 1.  Введення до 
курсу «Термодина 

12 2 2   8       

h d-

p v-
T S- h S-

v const= p const=
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міка енергетичних 
систем».   

 Тема 2 Перший 
закон термо динаміки 

12 2 2   8       

Тема 3. 
Термодинамічні про 
цеси ідеальних газів  

12 2 2   8       

Тема 4. Реальні газі і 
пари. Термодинамічні 
процеси водяної пари. 

12 2 2   8       

Тема 5 Вологе повітря  14 2 2   10       
Тема 6. Цикли паро 
силових установок 

14 2 2   10       

Тема 7. Цикли холо 
дильних установок і 
термотрансформатора 

14 2 2   10       

    
  

 
      

Разом за розділом 1 90 14 14   62       
Розділ 2. Принципи роботи і улаштування енергетичних систем 

Тема 8. Системи тепло 
воловологісної 
обробки Основне об 
ладнання систем вен 
тиляції і кондиці 
ювання повітря.  .  

12 2 2   8       

Тема 9. Теплові 
електртичні станції 

12 2 2   8       

 Тема 10. Основне 
обладнання систем 
холодопостачання   

12 2 2   8       

Тема 11. Схеми тепло 
насосних установок для 
теплопостачання 
об’єктів.  

12 2 2   8       

Тема 12. Цикли 
двигунів внутрішнього 
згоряння  

12 2 2   8       

Разом за розділом 2 60 10 10   40       
 Усього годин  150 24 24   102       

 
 

. Теми практичних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Параметри стану робочого тіла. Рівняння стану ідеального газу.  2 
2 Першій закон термодинаміки. Теплоємність газів 2 
3 Термодинамічні процеси ідеальних газів 2 
4 Структра  діаграми водяної пари. Побудова процесу 

розширення пари у проточній частині парової турбіни. 
2 

 5. Визначення параметрів вологого повітря. за допомогою - 2 

h S-

h d-
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діаграми. Побудова основних процесів термовологісної обробки 
повітря. - діаграмі вологого повітря 

6 Побудова основних процесів термовологісної обробки повітря. 
- діаграмі вологого повітря 

2 

7 Структра  діаграми фреону. Побудова циклу холодильної 
установки.  

2 

8 Побудова процесу термовологісної обробки повітря в 
центральному кондиціонері для літнього й зимового періодів  в 

- діаграмі  

2 

9 Розрахунок теплової схеми ТЕЦ. Обчислення параметрів 
підігрівників мережної води.   

4 

10 Обчислення параметрів робочого тіла у циклі ГТУ 2 
11 Визначення параметрів фреону у характерних точках 

холодильного циклу. 
2 

12 Визначення основних характеристик циклу теплового насосу 2 
Разом  24 

 
5. Завдання для самостійної роботи 

№ 
з/п 

Назва теми (види, зміст самостійної роботи) Кількість 
годин 

1 Ознайомлення з основними термодинамічними поняттями: 
теплота, робота, термодинамічна система, робочі тіла, параметри 
стану. Ідеальний газ 

8 

2 Ознайомлення з поняттями:внутрішня енергія, ентальпія, робота 
розширення і технічна робота. Фізичний сенс першого закону 
термодинаміки.  

8 

3 Теплоємність речовини. Середня, істинна, питома теплоємність.  9 
4 Ознайомлення з основними термодинамічними процесами. 

Політропні процеси.  
9 

5 Ознайомлення з основними термодинамічними процесами 
Термодинамічний ККД прямого циклу. Зворотні цикли, 
холодильний коефіцієнт 

8 

6 Ознайомлення з циклами двигунів внутрішнього згоряння. 
Порівняльна характеристика циклів ДВЗ.  

9 

7 Ефективний йіндикаторний ККД двигуна.  9 
8 Ознайомлення з циклами газотурбінних установок  8 
9 Когенерація. Переваги комбінованого вироблення теплової і 

електричної енергії. 
9 

10 Ознайомлення з основним обладнанням  та особливостями і 
циклів атомних електростанцій 

9 

11  Ознайомлення циклами і основним обладнанням холодильних 
установок Ознайомлення 

8 

12 Техніко-економічне порівняння витрат енергоресурсів 
теплонасосною установкою і газовим котлом для опалення 
будівлі 

8 

 Разом  102 
 
 

h d-

h d-
h S-

h d-
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6. Індивідуальні завдання 

 
Індивідуальні завдання не передбачені . 

 
7. Методи навчання 

В залежності від потреб у викладі матеріалу в курсі можуть бути використані такі 
методи навчання: пояснювально-ілюстративний метод, репродуктивний метод, метод 
проблемного викладення, частково-пошуковий (або евристичний метод),  дослідницький 
метод 

 
8. Методи контролю 

 
Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-

рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, 
обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, 
умінь та навичок, розширення кількості підсумкових балів до 100.  

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи:  
- методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, 
екзамен; 
- методи комп’ютерного контролю: поточне тестування, модульне тестування; 
-методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.  

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом під час виконання самостійної 
роботи залежить від дотримання таких вимог:  
- систематичність відвідування занять;  
- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
- повний обсяг їх виконання;  
- якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
- самостійність виконання;  
- творчий підхід у виконанні завдань;  
- ініціативність у навчальній діяльності;  
- виконання тестових завдань.  
Передбачаються бали за: 
експрес-контроль на лекції (пред’явлення конспекту за запитом, опитування за 
попереднім матеріалом); по 5 балів за кожну тему. 
Екзамен  – 40 балів 

 
 

9. Схема нарахування балів 
 

 Підсумковий семестровий контроль в формі зекзамену  
  

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання  
Екзамен 

 

 
Сума Розділ 1 Контрольна 

робота Розділ 2 

Т1-Т7  
24 

Т8-Т12 40 100 
7*3=21 5*3=15  

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 
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7. Методи контролю 
 

Поточний контроль засвоєння матеріалу включає:  
оцінку відповідей та роботи на практичних заняттях (експрес контрольні роботи та 

тестові завдання проводяться з метою перевірки якості роботи студента на практичних 
заняттях в аудиторії). Тривалість експрес-контролю 10 хвилин. Кожен експрес-контроль 
містить 3 завдання.  

Кількість балів за експрес контрольні роботи: 
Розділ 1 

• експрес контрольна робота №1 (теми 1,2)  – 7 балів; 
• експрес контрольна робота №2 (тема 3,4,5) – 7 балів; 
• експрес контрольна робота №3 (тема 6,7) – 7 балів. 

• Разом за 1 розділом 21 балів 
Розділ 2 
• експрес контрольна робота №4 (тема 8,9) – 7 балів 
• експрес контрольна робота №4 (тема 10,11,12) –8 балів 

• Разом за 2  розділом 15  балів 
• Загалом за експрес-контроль (36 балів). 

Відсутність студента на занятті або невиконання експрес-контролю приносить 
студенту 0 балів. 

Контрольна робота за розділом 1 (ваговий бал 24) триває 30 хвилин.. Контрольна 
робота містить розрахункове завдання, яке оцінюється у 12 балів, і два теоретичних 
питання, кожне з яких оцінюється по 6 балів . 

Критерії оцінювання: 
Розрахункове завдання контрольної роботи 
a)повністю правильно виконане завдання оцінюється в 12 балів; 
b)завдання виконане з несуттєвими помилками оцінюється в 10 балів (незначні 

помилки в арифметичних розрахунках); 
c)частково виконане завдання оцінюється в 8 балів (правильно обрана логіка 

рішення, але присутні грубі помилки в розрахунках); 
d)частково виконане завдання оцінюється в 5 балів (правильно обрана логіка 

рішення, зовсім відсутні розрахунки); 
e)неправильно виконане завдання оцінюється в 0 балів. 
Теоретичне питання контрольної роботи 
а) правильна відповідь оцінюється у 6 балів 
б) відповідь з помилками оцінюється у 3 бали 
в) неправильна відповідь або відсутність відповіді оцінюється в 0 балів  
Якщо студент отримав оцінку менше 6 балів за контрольну роботу, то він 

зобов’язаний переписати цю роботу, але не більше двох разів. 
Форма підсумкового контролю знань – екзамен 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 
 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під 
час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог:  
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- систематичність відвідування занять;  
- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
- повний обсяг їх виконання;  
- якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
- самостійність виконання;  
- творчий підхід у виконанні завдань;  
- ініціативність у навчальній діяльності;  

 
Критерії оцінювання екзамену  

Екзаменаційне завдання містить 2 теоретичних питання і одне розрахункове 
Теоретичні питання оцінюються в 10 балів кожне, при неповній або частково 

помилковій відповіді – 5 балів, при відсутності відповіді – 0  балів; 
Повністю розв’язана задача оцінюється в 20 балів; 
Задача розв’язана з несуттєвими помилками оцінюється в 15 балів (незначні 

помилки в арифметичних розрахунках); 
Частково розв’язана задача оцінюється в 10 балів (правильно обрана логіка рішення, 

закони та рівняння, але є грубі помилки в розрахунках); 
Частково розв’язана задача оцінюється в 5 балів (правильно обрана логіка рішення, 

основні закони та рівняння, та зовсім відсутні розрахунки); 
Нерозв’язана задача оцінюється в 0 балів. 

 
Підсумкова оцінка визначається шляхом переводу підсумкового балу з дисципліни 

у традиційну академічну оцінку національної шкали ("відмінно", "добре", "задовільно", 
"незадовільно" за шкалою: 
— “відмінно" (90 та вище балів) заслуговує студент, який виявив всебічне і глибоке 
знання програмового матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачені 
програмою, засвоїв основну і ознайомився з додатковою літературою, розуміє 
взаємозв'язок головних понять дисципліни та їх значення для майбутньої професії; 
— “добре" (82-89 балів) заслуговує студент, який виявив повне знання програмного 
матеріалу, успішно виконує передбачені програмою завдання, засвоїв основну літературу 
рекомендовану програмою, виявив систематичний характер знань з дисциплін і здатний 
до самостійного доповнення, але під час відповіді допустив деякі неточності;  
— "добре" (70-81 балів) заслуговує студент, що виявив не цілком повне знання 
програмного матеріалу, не завжди успішно виконує передбачені програмою завдання, 
частково засвоїв основну літературу, рекомендовану програмою, виявив не систематичний 
характер знань з дисциплін і не завжди здатний до їх самостійного доповнення і під час 
відповіді допускає деякі неточності; 
— "задовільно" (61-69 балів) заслуговує студент, що виявив знання основного 
програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання та майбутньої 
роботи за професією, вміє виконувати завдання, передбачені програмою, знайомий з 
основною рекомендованою літературою; 
— "задовільно" (50-60 балів) заслуговує студент, що виявив часткове знання основного 
програмового матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання та майбутньої 
роботи за професією, не завжди вміє виконувати завдання, передбачені програмою, 
знайомий лише частково з основною рекомендованою  літературою. 
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— "незадовільно" (40-49 балів) виставляється студенту, який виявив суттєві прогалини в 
знаннях основного програмового матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні 
передбачених програмою завдань.  
— "незадовільно" (1-39 балів) виставляється студенту коли протягом семестру він 
допустив грубі помилки у виконанні передбачених програмою завдань.  

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 
90 – 100 відмінно   

 
зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
 

 
 

10. Рекомендована література 
 

Базова 
 

1. Бурлянда О.Ф. Технічна термодинаміка. – Київ.: Техніка, 2001. – 320с. 
2. Техническая термодинамика: Учеб. пособие для ВУЗов/ В.И.Крутов и др.// Под ред. 
В.И.Крутова. – М.: Высшая школа, 1991. – 344с. 
3. Константінов С.М. Збірник задач з технічної термодинаміки та теплообміну / С.М. 
Константінов, Р.В. Луцик. – К.: Освіта України, 2009. –340 с. 
 

Допоміжна 
4. Новиков И.И. Термодинамика: Учеб пособие для ВУЗов. – М.: Машиностроение, 1984. 

– 592с. 

 5. Кириллин В.А. Техническая термодинаміка. / В.А. Кириллин, В.В. Сычев, А.Е. 
Шейдлин. – М.: Энергия, 1974. – 447с. 

 6. Беляев Н.М. Термодинамика. – Киев, Вища школа, 1987.- 344с. 

7. Сборник задач по технической термодинамике / Андрианова Т.Н., Дзампов Б.В., 
Зубарев В.Н., Ремизов С.А. – М.: Энергоатомиздат, 1981, - 206с. 

8. Зубарев В.Н. Практикум по технической термодинамике. / В.Н.Зубарев, А.А. 
Александров, В.С. Охотин– М.: Энергоатомиздат, 1986. – 304с. 

 
 

11. Інформаційні ресурси в Інтернеті, інше методичне забезпечення 
 

1.  Мережа Internet. 
2. Бібліотеки ХНУ ім. В.Н.Каразіна  

 
11. Інформаційні ресурси в Інтернеті, інше методичне забезпечення 

 
1.  Мережа Internet. 
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2. Бібліотеки ХНУ ім. В.Н.Каразіна  
 
 
 
 
 
 
 


