




 
ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни «Задачі оптимального теплового проектування в 
енергетичних системах» складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-
наукової) програми підготовки  

Перший рівень, бакалавр. 
(назва рівня вищої освіти) 

  

спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали 
 

освітньо-професійна 
програма: 

«Прикладна фізика енергетичних програм» 
 
 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є  
засвоєння основ виконання задач оптимального теплового проектування енергетичних 

систем. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є  
опанування методами оптимального теплового проектування енергетичних систем.  
1.4. Загальна кількість годин –  
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
 

Нормативна / за вибором 
 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 
Рік підготовки 

4 -й -й 

Семестр 
2 -й -й 

Лекції 
 24 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 
24 год.  год. 

Лабораторні заняття 

 год.  год. 
Самостійна робота 

72 год.  год. 
у тому числі індивідуальні завдання 

 год. 

 
1.6. Заплановані результати навчання. 

Згідно з освітньо-науковою програмою «Моделювання енергетичних систем та 

енергоефективність» спеціальності 144 – «Теплоенергетика» студенти мають досягти 

таких результатів навчання (РН): 

КСО 5: - креативність, здатність до системного мислення 

КСО 7: - наполегливість у досягненні мети. 



КСО 8: - турбота про якість виконуваної роботи. 

КЗН 7: - поглиблені знання фізики 

КЗП 25: - здатність вибрати методи та методики дослідження у відповідності до 

поставленої задачі. 

КСП 1: - здатність використовувати фізичні засоби і методи досліджень до 

енергетичних систем. 

КСП 2: - здатність до розв'язання екологічних задач 

КСП 9: - здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні 

навички в галузі загальної, теоретичної та прикладної фізики для досліження фізичних 

явищ і процесів 

Для цього студенти мають досягти наступних результатів. 
 
Знати: як вірно розв’язувати  задачі оптимального теплового проектування в 

енергетичних системах.  
 
Вміти: застосовувати отримані знання на практиці при виконанні інженерних 

розрахунків та проектуванні енергетичних систем. 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

1. ЗАДАЧІ ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМОДИНАМІКИ В РОБОТІ ЕНЕРГЕТИЧНИХ 
СИСТЕМ 
1. Енергетичні і теплоенергетичні установки в системах енергопостачання. 
Номінальна потужність. Структура енергопостачання. Тенденція 
«осередкового» розміщення великих теплових електростанцій України. 
Галузь малої енергетики.   
2. Технічна термодинаміка – теоретична основа енергетичних установок. 
Технічна термодинаміка. Тепловий рух. Передача енергії. Термодинамічна 
система. 
3. Принцип еквівалентності теплоти та роботи. Функції стану робочого тіла. 
Внутрішня енергія робочого тіла. Ентальпія. Ентропія.  Другий закон 
термодинаміки. 
2. ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПРЕКТУВАННЯ 
ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ  
4. Теплообмін. Основи теорії теплопередачі 
Теплообмін. Теплопровідність. Конвективний теплообмін. Тепловіддача. 
Променевий теплообмін. Радіаційно-конвективний теплообмін. 
Теплопередача. Теплове проектування. 
5. Теплопровідність і конвективний теплообмін. 
Температурне поле. Градієнт температур. Тепловий потік. Основний закон 
теплопровідності (закон Фур'є). Конвективний теплообмін. Вільна конвекція. 
Вимушена конвекція. Теплове проектування. Складний теплообмін. 
6. Теплообмінні апарати. 



Регенеративні теплообмінники, Рекуперативні теплообмінники. Змішувальні  
теплообмінники. Рівняння теплового балансу. 

 
3. Структура навчальної дисципліни 

 
 

1 Семестр 
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. 1. ЗАДАЧІ ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМОДИНАМІКИ В РОБОТІ ЕНЕРГЕТИЧНИХ 

СИСТЕМ 
1. Енергетичні і 
теплоенергетичні 
установки в 
системах 
енергопостачання.  

20 4 4   12       

2. Технічна 
термодинаміка – 
теоретична основа 
енергетичних 
установок. 

20 4 4   12       

3. Принцип 
еквівалентності 
теплоти та роботи. 

20 4 4   12       

Разом за розділом 1 60 12 12   36       

РОЗДІЛ 2.  ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПРЕКТУВАННЯ 
ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ  

4. Теплообмін. 
Основи теорії 
теплопередачі 

20 4 4   12       

5. Теплопровідність 
і конвективний 
теплообмін.  

20 4 4   12       

 6. Теплообмінні 
апарати.  

20 4 4   12       

Разом за розділом 2 60 12 12   36       

Усього годин  120 24 24   72       
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Теми практичних занять 
 

№  
з/п  

Тема практичного заняття  Кількість  
годин  

1 Практичне заняття 1.  Термодинамічні потенціали. 
 

4 

2 Практичне заняття 2. Термодинамічі процеси. 4 

3 Практичне заняття 3. Внутрішня енергія робочого тіла. 4 

4 Практичне заняття 4. Теплопровідність, конвективний 
теплообмін. 

4 

5 Практичне заняття 5. Теплообмін випромінюванням в 
енергетичному устаткуванні. 

4 

6 Практичне заняття 6. Конструктивний розрахунок 
теплообмінних апаратів. 

4 

  24 

 
5. Завдання для самостійної роботи 

 
№  
з/п  

Тема самостійної роботи Кількість  
годин  

1  Проаналізувати галузь малої енергетики.  
 

18 

2  Розібратись в функціях стану робочого тіла. 
 

18 

3  Розібратись в теплопередачі 
 

18 

4  Вивчити теплообмінні апарати. 
 

18 

 Усього годин 72 

 
6. Індивідуальні завдання 

Розрахунок теплообмінних апаратів. Завдання видає викладач на практичних заняттях.  

 
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) по 4 бали максимум 
кожна,  
експрес-контроль на практиці (пред’явлення конспекту за запитом):   
практичні Т3, Т4,Т6 по 4 балів максимум кожне, практичні Т1, Т2,Т5 по 3 бали максимум 
кожне; 
виконання завдань для самостійного опрацювання – до 7 балів (пред’явлення конспекту); 
виконання індивідуального заняття – до 8  балів.  

 
9. Схема нарахування балів 

 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальне завдання 

Екзамен Сума 

Розділ 1 Розділ 2 Контрольна 
робота, 
передбачена 
навчальним 
планом 

Індивідуальне 
завдання 

Разом 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 - РГР  40 100 
9 8 9 9 8 9 - 8  

 
Т1, Т2 ...  – теми розділів. 

 
Критерії оцінювання навчальних досягнень 

 
 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, 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.  
Мінімальний бал для допуску до  екзамену складатиме 30 балів, максимальний бал 

за екзамен- 40 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. 

— "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 

для чотирирівневої 
шкали оцінювання 

для дворівневої 
шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   
 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 
 

10. Рекомендоване методичне забезпечення 
1. Електронний конспект з матеріалами практичних занять. 
2. Перелік завдань для лабораторних робіт та самостійної роботи. 

 
 
 



Основна література 
1. Маляренко В.А.Енергетичні установки. Загальний курс: Навчальний посібник. – 2-е 
видання Х: «Видавництво САГА», 2008. – 320 с. з іл. ISBN 978-966-2918-54-0. 
2  Василенко І. А. Збірник задач та вправ для вивчення термодинамічних процесів. Навч. 
посіб. / І. А. Василенко, С. О. Куманьов, О. А. Півоваров – Д.: Акцент ПП, 2014. – 249 с. 
ISBN 978-617-7109-44-9 
3. Основні залежності та приклади розрахунків теплообмінних апаратів. [Електронний 

ресурс]: навчальний посібник для студентів, які навчаються за напрямком 

„Машинобудування” спеціальність "Обладнання хімічних виробництв та підприємств 

будівельних матеріалів"/ НТУУ „КПІ”; уклад. Л.Г. Воронін, А.Р. Степанюк, Л.І. 

Ружинська,. - Київ : НТУУ „КПІ”, 2011. - 68 с. 

4. Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання 
курсової роботи та самостійної роботи з дисципліни «Тепломасообмін» (для студентів 3 
курсу денної та заочної форм навчання напряму 6.060101 - «Будівництво» спеціальності 
«Теплогазопостачання і вентиляція» та для слухачів другої вищої освіти заочної форми 
навчання на базі дипломаспеціаліста іншого напряму; спеціальності 7.092108 (7.06010107) 
«Теплогазопостачання і вентиляція») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. В. 
Ромашко, І. Є. Березняк. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 52 с. 
5. Основні залежності та приклади розрахунків теплообмінних апаратів. [Електронний 
ресурс]: навчальний посібник для студентів, які навчаються за напрямком 
„Машинобудування” спеціальність "Обладнання хімічних виробництв та підприємств 
будівельних матеріалів"/ НТУУ „КПІ”; уклад. Л.Г. Воронін, А.Р. Степанюк, Л.І. 
Ружинська,. - Київ : НТУУ „КПІ”, 2011. - 68 с.  

 
Допоміжна література 

 
1. Маляренко В.А.Енергетичні установки. Загальний курс: Навчальний посібник. – 2-е 
видання Х: «Видавництво САГА», 2008. – 320 с. з іл. ISBN 978-966-2918-54-0. 
2  Василенко І. А. Збірник задач та вправ для вивчення термодинамічних процесів. Навч. 
посіб. / І. А. Василенко, С. О. Куманьов, О. А. Півоваров – Д.: Акцент ПП, 2014. – 249 с. 
ISBN 978-617-7109-44-9 
3. Основні залежності та приклади розрахунків теплообмінних апаратів. [Електронний 

ресурс]: навчальний посібник для студентів, які навчаються за напрямком 

„Машинобудування” спеціальність "Обладнання хімічних виробництв та підприємств 

будівельних матеріалів"/ НТУУ „КПІ”; уклад. Л.Г. Воронін, А.Р. Степанюк, Л.І. 

Ружинська,. - Київ : НТУУ „КПІ”, 2011. - 68 с. 

4. Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання курсової роботи та 
самостійної роботи з дисципліни «Тепломасообмін» (для студентів 3 курсу денної та 
заочної форм навчання напряму 6.060101 - «Будівництво» спеціальності 
«Теплогазопостачання і вентиляція» та для слухачів другої вищої освіти заочної форми 
навчання на базі дипломаспеціаліста іншого напряму; спеціальності 7.092108 (7.06010107) 
«Теплогазопостачання і вентиляція») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. В. 
Ромашко, І. Є. Березняк. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 52 с. 
5. Основні залежності та приклади розрахунків теплообмінних апаратів. [Електронний 
ресурс]: навчальний посібник для студентів, які навчаються за напрямком 
„Машинобудування” спеціальність "Обладнання хімічних виробництв та підприємств 
будівельних матеріалів"/ НТУУ „КПІ”; уклад. Л.Г. Воронін, А.Р. Степанюк, Л.І. 
Ружинська,. - Київ : НТУУ „КПІ”, 2011. - 68 с.  
 

 



10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

 
1. Мережа Internet. 
2. Бібліотеки ХНУ ім. В.Н.Каразіна та ІПМаш НАН України. 
 

 


