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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма нав-

чання 

заочна форма 

навчання 

 

Кількість кредитів - 7 
Галузь знань 

10 – Природничі науки 

18 – Виробництво та технології 
Нормативна  навчальна дисципліна 

з циклу професійної підготовки плану 

підготовки бакалавра 

Спеціальність 

101 – Екологія 

183- Технології захисту навколиш-

нього середовища 

 
Модулів - 1  

Освітня програма – Екологія та 

охорона навколишнього середови-

ща 

Технології захисту навколишнього 

середовища 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів - 3 2-й, 3-й 

МКР Семестр 

4-й , 5-й 

 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних –6; 

самостійної роботи  

студента - 8 

 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

Лекції 

30 год 

Практичні роботи 

15 год 

Лабораторні роботи 

45 

Самостійна робота 

120 год 

Індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю: 

Залік, іспит  

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуаль-

ної роботи становить: для денної форми навчання – 3:4. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 

Мета вивчення дисципліни - підготовка висококваліфікованих спеціаліс-

тів-екологів, здатних проводити аналіз теплових явищ і оцінювати їх вплив на на-

вколишнє середовище. 

Завдання дисципліни - розкрити теплофізичну сутність явищ в робочих ті-

лах з газу та пари в умовах експлуатації техніки. Показати вплив внутрішніх голо-

вних термодинамічних процесів на екологічні показники двигунів і обладнання. 

Вивчити теоретичні основи елементів термодинаміки і теплообміну, а також мето-

ди розрахунку і експериментального дослідження процесів, пов’язаних з перетво-

ренням і переносом теплової енергії.  

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

знати  - термодинамічні процеси, які відбуваються в умовах експлуатації 

двигунів і технологічного обладнання, їх зв’язок з властивостями робочого тіла, 

основні засоби перетворення і переносу теплової енергії; методи вимірювання те-

плотехнічних величин; теоретичні основи сучасних засобів вимірювань; методи 

обробки і представлення вимірювальної інформації; схеми, будову і метрологічні 

характеристики і властивості засобів вимірювань; основи побудови інформаційно-

вимірювальних систем 

вміти  -  давати оцінку економічних і екологічних показників елементів ене-

ргетичного і технологічного обладнання, вірно розрахувати теплофізичні парамет-

ри робочих тіл і робити аналіз для підвищення ефективності теплообміну; корис-

туватись сучасними засобами вимірювань; оцінювати похибки вимірювань і намі-

чати шляхи їх зниження; обробляти і представляти результати вимірювань. 

мати уявлення  - про перспективи вдосконалення техніки і технологічних 

процесів, які використовуються в господарстві. 

 

Перераховані результати навчання є основою для формування наступних 

компетентностей:  
 

Спеціальність: 101 «Екологія» 

Освітня програма: «Екологія та охорона навколишнього середовища» 

Компетентності, якими повинен оволодіти 

здобувач 
Програмні результати навчання 

К01. Знання та розуміння предметної області 

та професійної діяльності 

К06. Здатність спілкуватися з представника-

ми інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів еко-

номічної діяльності). 

К08. Здатність проведення досліджень на ві-

дповідному рівні. 

К11. Здатність оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт. 

К14. Знання та розуміння теоретичних основ 

екології, охорони довкілля та збалансованого 

природокористування. 

К15. Здатність до критичного осмислення ос-

новних теорій, методів та принципів природ-

ПР01. Демонструвати розуміння основних 

принципів управління природоохоронними 

діями та/або екологічними проектами. 

ПР02. Розуміти основні екологічні закони, 

правила та принципи охорони довкілля та 

природокористування. 

ПР03. Розуміти основні концепції, теорети-

чні та практичні проблеми в галузі природ-

ничих наук, що необхідні для аналізу і 

прийняття рішень в сфері екології, охорони 

довкілля та оптимального природокористу-

вання. 

ПР08. Уміти проводити пошук інформації з 

використанням відповідних джерел для 

прийняття обґрунтованих рішень. 
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ничих наук. 

К16. Розуміння основних теоретичних поло-

жень, концепцій та принципів математичних 

та соціально-економічних наук. 

К18. Здатність до оцінки впливу процесів те-

хногенезу на стан навколишнього середови-

ща та виявлення екологічних ризиків, 

пов’язаних з виробничою діяльністю. 

К26. Здатність до участі в управлінні приро-

доохоронними діями та/або екологічними 

проектами. 

ПР09. Демонструвати навички оцінювання 

непередбачуваних екологічних проблем і 

обдуманого вибору шляхів їх вирішення. 

ПР11. Уміти прогнозувати вплив технологі-

чних процесів та виробництв на навколишнє 

середовище. 

ПР14. Уміти доносити результати діяльності 

до професійної аудиторії та широкого зага-

лу, робити презентації та повідомлення. 

ПР19. Підвищувати професійний рівень 

шляхом продовження освіти та самоосвіти. 

ПР21. Уміти обирати оптимальні методи та 

інструментальні засоби для проведення дос-

ліджень, збору та обробки даних. 

ПР22. Брати участь у розробці проектів і 

практичних рекомендацій щодо збереження 

довкілля. 

ПР25. Зберігати та примножувати досягнен-

ня і цінності суспільства на основі розуміння 

місця предметної області у загальній системі 

знань, використовувати різні види та форми 

рухової активності для ведення здорового 

способу життя. 

ПР27. Вміти приймати організаційні, норма-

тивно-правові, природоохоронні та інші рі-

шення, які забезпечують екологічно-

безпечне функціонування інженерно-

технічної інфраструктури. 

 

Спеціальність: 183 «Технології захисту навколишнього середовища» 

Освітня програма: «Технології захисту навколишнього середовища» 

Компетентності, якими повинен оволодіти 

здобувач 
Програмні результати навчання 

К14. Здатність проводити спостереження та 

інструментальний і лабораторний контроль 

навколишнього середовища, впливу на нього 

зовнішніх факторів, з відбором зразків (проб) 

природних компонентів.  

 

ПР09. Вміти проводити спостереження, ін-

струментальний та лабораторний 

контроль якості навколишнього середовища, 

здійснювати внутрішній контроль за роботою 

природоохоронного обладнання на промис-

лових об’єктах і підприємствах на підставі 

набутих знань новітніх методів вимірювання 

та сучасного вимірювального обладнання і 

апаратури з використанням нормативно-

методичної та технічної документації. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1. Термодинамічні основи теплофізичних процесів в екологічній техніці. 

Тема 1. Головні фактори впливу теплових двигунів на навколишнє середовище. Види впливу 

техніки на навколишнє середовище. Головні фактори впливу теплових двигунів на навколишнє 

середовище. Теплофізичні процеси і їх вплив на рівень екологічних параметрів техніки. Зв’язок 

показників теплофізичних процесів з показниками екологічного рівня сучасної техніки. Показ-

ники теплових і шкідливих викидів теплових двигунів. 
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Головні відомості про робоче тіло. Параметри, рівняння стану. Властивості робочого тіла. Па-

раметри стану робочого тіла. Рівняння стану робочого тіла. Нормальні умови робочого тіла. Іде-

альний газ і його властивості 

Джерела інформації: [1]  гл.1 стор.7-8, 11-20, [4] гл.1 стор. 18-22, [10] стор.6-18. 

Суміші ідеальних газів. Закон Дальтона. 

Перший закон термодинаміки. Ентальпія. Рівняння першого закону термодинаміки 

Джерела інформації: [1] гл.1 стор. 8-10, 24-26; [4] гл.1 стор. 26-43; [1] гл.1 стор. 15-17, 26-32; 

[4] гл.7 стор. 86-89, 91-96 

 

Тема2. Термодинамічні процеси і системи. Зворотні і незворотні процеси. Головні процеси іде-

ального газу. 

Джерела інформації: [4] гл.9 стор. 98-117. 

Другий закон термодинаміки. Оцінювання економічності циклів. Цикл Карно. Приведене тепло-

та. Ентропія. 

Цикли двигунів внутрішнього згоряння. 

Джерела інформації: [1] гл.1 стор. 33-41, 109-117; [4] гл.3 стор. 43-49, гл.23 стор. 278-301; [3] 

гл.1 стор. 6-12,  гл.3 стор. 69-77. 

 

Тема 3.  
Цикли газотурбінних установок. Шляхи підвищення ефективності газотурбінних установок. 

Цикл паросилової установки. 

Джерела інформації: [1] гл.7 стор.117-127; [4] гл.24 стор.306-311 

 

Тема 4. Процеси в поршневих та відцентрових компресорах. Цикли двигунів внутрішнього зго-

ряння 

 

Тема5.   Цикли газотурбінних та паротурбінної установки 

 

Змістовий модуль 2.  Тепломасообмінні процеси в екологічній техниці 

Тема 6. Головні засоби переносу теплоти і маси. 

 Стаціонарна теплопровідність. Закон Фур’є. Коефіцієнт теплопровідності. 

Джерела інформації: [1] гл. 10 стор.148-167; [5] гл. 1 стор.7-22, гл.2 стор.24-40; [1] гл.13 

стор.169-176; [5] гл. 2 стор.44-45, гл.3 стор.66-77 

 

Тема 7. Конвективний теплообмін. Теплообмін випромінюванням. Закони теплообміну випро-

мінюванням. Оптичні влас тивості тіл. 

Джерела інформації: [1] гл.16 стор.196-204, гл.19 стор.229-231, [5] гл.4 стор.108-119, гл. 16 

стор.312-319. 
Теплообмін при фазових переходах. Тепловіддача при конденсації і кіпінні. 

Джерела інформації: [1] гл.18 стор.215-221; [5] гл.12 стор.226-249 

Тема 8. Теплопередача в теплообмінних апаратах. Види теплових розрахунків. Рівняння тепло-

вого балансу і теплопередачи.  

Джерела інформації: [1] гл. 20 стор.241-247; [5] гл.19 стор.379-392 

Змістовий модуль 3. Теоретичні основи і засоби вимірювань. Методи вимірювання термо-

динамічних параметрів робочих тіл СЕУ. Методи вимірювання теплотехнічних і режим-

них параметрів СЕУ 

 

Більшість сучасних виробництв супроводжується технологічними процеса-

ми, від правильного ведення яких залежить продуктивність, якість продукції і мі-

німальний рівень забруднення. Успішне рішення проблем, які пов’язані зі ство-

ренням безвідходних технологій та охороною навколишнього середовища, розро-
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бкою показників екологічної техніки і умов її експлуатації залежить від знання ос-

нов теплофізичних процесів і їх використання при роботі двигунів і обладнання. 

Створення зразків техніки з високими економічними і екологічними показ-

никами забезпечує зниження забруднення навколишнього середовища і негатив-

ного впливу на життедіяльності людей. 

Дисципліна “Теплофізичні процеси в екологічній техніці” є основою для за-

своєння дисциплін енергетичного напрямку. 

Дисципліна “Теплофізичні процеси в екологічній техніці”  вивчається після 

курсів “Вища математика”, “Фізика”, “Хімія”. 

Із дисципліни “Вища математика” використовуються : 

 диференціальне та інтегральне обчислення. 

Із дисципліни “Фізика” використовуються : 

 основні газові закони; 

 фізичні властивості газів та пари; 

 основи молекулярної фізики і термодинаміки. 

Із дисципліни “Хімія” використовуються : 

 періодична система Д.І.Менделеєва; 

 загальна характеристика сумішів газів; 

 правило фаз. 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усьо-го 
у тому числі 

л лаб практ. інд с.р. л лаб практ. інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Термоднмічні основи теплофізичних процесів в екологічній техніці 

Тема 1. Головні фактори впливу теплових двигунів на навко-

лишнє середовище. Головні відомості про робоче тіло. Зако-

ни ідеального газу. 

 2 5 2  8 - - - - - - 

Тема 2. Термодинамічні стани, параметри, рівняння стану. 

Перший закон термодинаміки. 
 2 5 2  8 

  
    

Тема 3. Термодинамічні процеси і системи. Другий закон 

термодинаміки 
 2 5 2  8 

  
    

Тема 4. Процеси в поршневих та відцентрових компресорах. 

Цикли двигунів внутрішнього згоряння.  
 2 5 1  8 

- - 
- - - - 

Тема 5. Цикли газотурбінних та паротурбінної установки.  2 5 2  8 - - - - - - 

Разом за змістовим модулем 1  10 15 10  40 - - - - - - 
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Змістовий модуль 2. Тепломасообмінні процеси в екологічній техниці 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 6. Головні засоби переносу теплоти і маси.  2 5 1  8    
  

 

Тема 7. Стаціонарна теплопровідність. Закон Фур’є.  
2 5 1  8 

   
  

 

Тема 8. Теплообмін конвекцією. Закон Ньютона-Ріхмана.  
2 5 1  8 

   
  

 

Тема 9. Теплообмін випромінюванням. Закони теплообміну 

випромінюванням. 

 
2 5 1  8 

   
  

 

Тема 10. Теплообмін при фазових переходах. Теплопередача 

в теплообмінних апаратах 

 
2 5 1  8 

   
  

 

Разом за змістовим модулем 2  
10 15 5  40 

- - - 
- - - 

 

Змістовий модуль 3. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 11. Загальні відомості про вимірювання. Способи пред-

ставлення результатів вимірювання 

 2 5   8    
  

 

Тема 12. Способи вимірювань та їх метрологічні характерис-

тики і властивості. 

 
2 5   8 

   
  

 

Тема 13. Методи вимірювання температури і тиску.   
2 5   8 

   
  

 

Тема 14. Методи вимірювання рівня рідини, витрати та час-

тоти обертання і потужності 

 
2 5   8 

   
  

 

Тема 15. Методи вимірювання складу газів, шуму та вібрації.  
2 5   8 

   
  

 

Разом за змістовим модулем 3  
10 15 -  40 

- - - 
- - - 

Разом за модулем 1  30 45 15  120 - - - 
- 

- 
- 

ІНДЗ       - - - - 
- 

- 

Усього годин  30 45 15  120 - - - - - - 

 

 



5. Теми лекційних занять 

 

                  Таблиця 3 

Найменування модулів і зміст лекцій, перелік дидактичних засобів та посилан-

ня на навчально-методичну літературу 

Зміст проблемних питань 

за конструктивною  

методикою навчання 

Примітки  

1 2 3 
Модуль 1. Термодинамічні основи теплофізичних процесів в екологічній техніці. 
Лекція 1.1. Головні фактори впливу теплових двигунів на навколишнє середовище. Види 

впливу техніки на навколишнє середовище. Головні фактори впливу теплових двигунів на 

навколишнє середовище. Теплофізичні процеси і їх вплив на рівень екологічних параметрів 

техніки. Зв’язок показників теплофізичних процесів з показниками екологічного рівня сучас-

ної техніки. Показники теплових і шкідливих викидів теплових двигунів. 

Головні відомості про робоче тіло. Властивості робочого тіла. Параметри стану робочого ті-

ла.  

Джерела інформації: [1]  гл.1 стор.7-8, 11-20, [4] гл.1 стор. 18-22, [10] стор.6-18. 

 

Лекція 1.2. Параметри, рівняння стану. Рівняння стану робочого тіла. Перший закон термо-

динаміки. Ентальпія. Рівняння першого закону термодинаміки 

Джерела інформації: [1] гл.1 стор. 8-10, 24-26; [4] гл.1 стор. 26-43; [1] гл.1 стор. 15-17, 26-

32; [4] гл.7 стор. 86-89, 91-96 

 

Лекція 1.3. Термодинамічні процеси і системи. Зворотні і незворотні процеси. Головні про-

цеси ідеального газу. Другий закон термодинаміки. Оцінювання економічності циклів. 

Цикл Карно. Приведене теплота. Ентропія. 

Джерела інформації: [4] гл.9 стор. 98-117. 

 

Лекція 1.4.. Процеси в поршневих та відцентрових компресорах. Цикли двигунів внутріш-

нього згоряння. 

Джерела інформації: [1] гл.1 стор. 33-41, 109-117; [4] гл.3 стор. 43-49, гл.23 стор. 278-301; 

[3] гл.1 стор. 6-12,  гл.3 стор. 69-77. 
 

Лекція 1.5 Цикли газотурбінних установок. Шляхи підвищення ефективності газотурбінних 

установок. Цикл паросилової установки. 

Джерела інформації: [1] гл.7 стор.117-127; [4] гл.24 стор.306-311 

 

Питання І.1. Зв’язок теплофізичних 

процесів з показниками екологічного 

рівня сучасної техніки. Показники те-

плових і шкідливих викидів ДВЗ, ГТД, 

ПТУ.  

Джерела інформації: [1] гл.1 стор.7-

8, [10] стор.6-18. 
Організація роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання І.2 Перший та другий зако-

ни термодинаміки та їх формулюван-

ня. Основні відомості про цикли.  

Джерела інформації: [1] гл.1 стор. 24-

26; 33-41, 109-117 
Організація роботи 

 

 

Завдання 

контрольної 

роботи  до-

даються.  
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 Питання І.3 Цикли теплових двигунів 

та установок. Шляхи підвищення ефе-

ктивності циклів теплових установок. 

 

Модуль 2. Тепломасообмінні процеси в екологічній техниці 

Лекція 2.1. Головні засоби переносу теплоти і маси. 

 

 Лекція 2.2. Стаціонарна теплопровідність. Закон Фур’є. Коефіцієнт теплопровідності. 

Джерела інформації: [1] гл. 10 стор.148-167; [5] гл. 1 стор.7-22, гл.2 стор.24-40; [1] гл.13 

стор.169-176; [5] гл. 2 стор.44-45, гл.3 стор.66-77 

 

Лекція 2.3. Конвективний теплообмін. Теплообмін випромінюванням. Закони теплообміну 

випромінюванням. Оптичні влас тивості тіл. 

Джерела інформації: [1] гл.16 стор.196-204, гл.19 стор.229-231, [5] гл.4 стор.108-119, гл. 16 

стор.312-319. 

 

Лекція 2.4. Теплообмін випромінюванням. Закони теплообміну випромінюван-

ням.Теплообмін при фазових переходах.  

Джерела інформації: [1] гл.18 стор.215-221; [5] гл.12 стор.226-249 

 

Лекція 2.5. Тепловіддача при конденсації і кіпінні. Теплопередача в теплообмінних апара-

тах. Види теплових розрахунків. Рівняння теплового балансу і теплопередачи.  

Джерела інформації: [1] гл. 20 стор.241-247; [5] гл.19 стор.379-392 

 

 
Питання 2.1Тепловіддача і теплопе-

редача. Шляхи підвищення теплопере-

дачі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання 2.2 Особливості процесів 

при кипінні та конденсації. 

 

Завдання 

контрольної 

роботи до-

даються. 

Модуль 3. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища 

 

Лекція 3.1. Загальні відомості про вимірювання. Способи представлення результатів вимірювання. 

Вимірювання та їх класифікація. Загальні відомості о способах та засобах вимірювання. Похибки вимірювання. 

 

Лекція 3.2. Способи вимірювань та їх метрологічні характеристики і властивості. 

Метрологічні характеристики та властивості вимірювальних засобів. Пристрої представлення 

вимірювальної інформації.  

 

Лекція 3.3. Методи вимірювання температури і тиску. Манометричні термометри. Термоелектричні 

термометри. Термометри опору. Систематичні похибки вимірювання температури контакт-

ними методами. Вимірювання статичного тиску. Вимірювання повного тиску. Рідинні мано-

метри. Пружинні манометри.  

 

 

 
Питання 3.1 Класифікація засобів ви-

мірювань. Похибки вимірювань. 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 

контрольної 

роботи до-

даються. 
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Лекція 3.4. Методи вимірювання рівня рідини, витрати та частоти обертання і потужності. Механічні та 

електричні рівнеміри. Об’ємний і масовий методи вимірювання витрати. Тахометричні лічи-

льники кількості і витратоміри. Центробіжні та магнітні тахометри. Гальмівні пристрої. 

 

Лекція 3.5. Методи вимірювання складу газів, шуму та вібрації. Основні задачі газового аналізу. 

Відбір проб. Газоаналізатори. Вимірювання вологості газів. Визначення токсичності газів. 

Вимірювання шуму. Вимірювання вібрації. 

Питання 3.2 Принцип дії термоелект-

ричних термометрів. Систематичні 

похибки вимірювання температури. 

 

  

 



6. Теми Практичних занять 

Цикл практичних занять має на меті закріплення основних розділів курсу. 

Велика увага приділяється законам термодинаміки і теплообміну, вивченню влас-

тивостей робочих тіл, вивченню циклів теплових двигунів і установок. При розра-

хунках використовуються таблиці і діаграми теплофізичних властивостей речо-

вин.  

 

Перелік практичних занять 

Модуль 1. Термоднмічні основи теплофізичних процесів в екологічній техніці. 

 

Заняття №1 

Параметри стану. Рівняння стану. Розв’язання типових задач.  – 2 години 

Джерела інформації: [1] стор. 41-43; [6] стор. 8-15  

 

Заняття №2 

Суміші ідеальних газів. Розв’язання типових задач.     – 2 години 

Джерела інформації: [1], стор. 4-19; [3], стор. 9-13  

 

Заняття №3 

Контрольна робота         - 2 година 

Джерела інформації:[1], стор. 10-15; [3], стор. 79-83 

Перший закон термодинаміки. Розв’язання типових задач.   – 2 година 

Джерела інформації: :[6]стор. 51-57, стор.109-113 

 

 

Заняття №4 

Розрахунок чотирьопроцесного циклу на конкретному прикладі.   - 2 години 

Джерела інформації: [6] стор. 139-170 

 

Модуль 2. Тепломасообмінні процеси в екологічній техніці 

 

Заняття №5 

Контрольна робота         - 2 години 

Джерела інформації:[1], стор. 10-15; [3], стор. 79-83 

 

 

Заняття №6 

Теплопровідність при стаціонарному режимі.      - 2 години 

Джерела інформації:[7], стор. 5-20;    

 

Заняття №7 

Конвективний теплообмін. 

Джерела інформації:[7], стор. 55-80; 
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Заняття №8 

Тепловий розрахунок теплообмінних апаратів     - 1 години 

Джерела інформації: [7], стор.212-253 

 

 

 

7.  Лабораторні роботи 

При виконанні лабораторних робіт експериментальним шляхом вивчаються 

термодинамічні і теплообмінні процеси, властивості робочих речовин, набувають-

ся навички по обробці і аналізу результатів дослідів. Передбачається підготовка, 

виконання дослідів, обробка результатів у межах відведеного часу. 

 

Теми лабораторних занять 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1  Визначення питомих теплоємностей сpm та сvm реальних газів мето-

дом адіабатичного розширення 5 

2  Дослідження процесів  у вологому повітрі 6 

3  Визначення коефіцієнту теплопровідності твердих тіл методом плос-

кого шару 6 

4  Визначення теплофізичних властивостей твердих тіл 6 

5  Тепловіддача вертикального циліндру при вільній конвекції 6 

6  Градуювання термометрів опору 6 

7  Повірка пружинного манометра  5 

8  Повірка електричного покажчика рівня рідини 5 

Разом 45 

 

 

 

 

Критерії підсумкової оцінки 

 

Оцінка ставитися на основі аналізу відповідей на питання екзаменаційних 

білетів. Білет вмістить три питання з курсу і два розрахункових завдання.. Оцін-

кою "відмінно" оцінюється відповідь студента, якщо вона демонструє глибокі 

знання всіх теоретичних положень і практичні вміння в вирішенні задач, передба-

чені освітньо-професійною програмою, і не має ніяких неточностей. Оцінкою "до-

бре" оцінюється відповідь студента, якщо вона показує знання всіх теоретичних 

положень, вміння застосувати їх практично при наявності деяких непринципових 

неточностей. Оцінкою "задовільно" оцінюється відповідь студента, якщо він знає 

головні теоретичні положення та має практичні навички їх застосування. 
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9. Самостійна робота студентів 

Під час самостійної роботи студент вивчає проблемні питання курсу “Теп-

лотехнічні процеси в екологічній техніці”. Виконує контрольні роботи (за матеріа-

лами модулів).  

Самостійна робота 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1  Головні фактори впливу теплових двигунів на навколишнє середовище.  8 

2  Перший закон термодинаміки. 8 

3  Другий закон термодинаміки 8 

4  Головні фактори впливу двигунів внутрішнього згорання на навколишнє середовище.  8 

5  Особливості реалізації та вплив на навколишнє середовище газо та паротурбінних 

енергетичних установок. 8 

6  Основні закони тепломасопереносу 8 

7  Вибір теплової ізоляції для теплоенергетичних об’єктів. 8 

8  Закон Ньютона-Ріхмана. 8 

9  Вплив випромінювання на навколишнє середовище 8 

10  Регенеративні та рекуперативні теплообмінні апарати 8 

11  Представлення результатів вимірювання 8 

12  Метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки. 8 

13  Вимірювання температури і тиску.  8 

14  Вимірювання рівня рідини, витрати та частоти обертання і потужності 8 

15  Вимірювання складу газів, шуму та вібрації. 8 

Разом 120 
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10. Індивідуальна робота 

З метою активізації самостійної роботи студентам видаються індивідуальні 

завдання. Виконання завдань є обовяۥзковим елементом роботи студента. Кожне 

встрок виконане завдання  оцінюється в один бал, який враховується при оціню-

ванні лабораторної роботи. Завдання студенти виконують самостійно під керівни-

цтвом викладача протягом семестру. Захист завдань відбувається під час практич-

них занять або на консультаціях.  

Індивідуальна робота включає також поглиблене  самостійне вивчення однієї 

з  тем (форма звітності − реферат на дану тему) або студентську наукову роботу  в 

рамках кафедральної тематики. Реферат виконується за бажанням студента. Вимо-

ги до цієї форми  роботи  наведені  на стенді. За реферат студент може  додатково 

одержати  0−5 балів, які додаються до суми балів за модульні контрольні роботи. 

 

 

11. Критерії підсумкової оцінки. 

Важливим елементом системи контролю  знань є  встановлення межі кількі-

сної оцінки рейтингу студента. Вважається за логічне прийняти 100-бальну оці-

нювальну шкалу. 

Рейтинг студентів повинен складатися тільки з балів, отриманих ним на 

проміжному контрольному заході, а сума балів, одержаних ним за поточну роботу, 

повинна розглядатися  лише як допуск студента до заліку. 

За всі контрольні завдання протягом семестру студент може отримати від 0 

до 70 балів. Студент, який отримав не менше 60 балів, за його бажанням може бу-

ти звільнений від заліку за умови, що він набрав за виконання усіх видів навчаль-

них робіт по всім модулям  суму балів, яка складається з суми балів по кожному 

модулю. Ця сума балів повинна перевищувати суму встановлених мінімумів, для 

цієї дисципліни мінімум складає 60 балів. 

Студент, який набрав за всі контрольні заходи менше 60 балів, здає підсум-

ковий семестровий залік (проводиться у письмовій формі) в екзаменаційну сесію, 

до якого він допускається, якщо має за виконання всіх передбачених елементів 

модуля суму балів не менше 50. 

Оцінка елементів модуля  здійснюється таким чином: виконано практичне 

завдання без помилок або з незначною помилкою – максимальна, або близька до 

неї кількість балів; за значну кількість помилок виставляється кількість балів бли-

зька до середніх значень; з одною грубою помилкою, або значною кількістю дріб-

них помилок – мінімальна кількість балів, або близька до неї. 

У разі закінчення кожного блоку змістових модулів проводиться контроль-

ний захід. Сума балів є оцінкою  знань з даного блоку модулів. Вказана сума вхо-

дить складовою частиною в рейтинг студента з дисципліни. 

 

 

 



 

                                                                                                                     Таблиця 4. 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

С
у

м
а 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 МКР  
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 1 2  

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 1 5 15 100 

Т1, Т2, …. Т15 – теми змістових модулів 

 

12.1. Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 A відмінно 

82 – 89 B добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0 – 34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 



 

13. Система рейтингових балів 
1. Практичні роботи 

Ваговий бал –3 

Максимальна кількість балів за всі практичні роботи дорівнює: 3 бали х 8 = 24. 

 

2. Лабораторні роботи: 

Ваговий бал – 3 

Максимальна кількість балів за всі практичні роботи дорівнює: 3 бали х 8 = 24. 

 

3. Модульний контроль 

Ваговий бал – 15. 

Максимальна кількість балів за МКР дорівнює: 15 бали х 2 = 30. 

Штрафні та заохочувальні бали за:  

- відсутність на занятті без поважної причини - 1 бал 

- не допуск до практичної роботи за відсутності самостійної частини роботи - 1 бал 

- несвоєчасний захист практичних робіт - 1 бал 

- виконання індивід. завдання; реферату з теми модуля + 5 балів 

- участь у кафедральної (факультетський чи університетський)олімпіаді з дисц. + 10 балів 

- участь у модернізації лабораторних робіт чи у виконання завдань із удоскона-

лення дидактичних матеріалів з дисципліни  

+ 10 балів 

 

 

14. Методичне забезпечення 
З метою забезпечення наочності лекцій та практичних занять під час їх про-

ведення використовуються такі наочні матеріали: тематичні плакати, схеми, спеці-

алізовані карти, матриці і таблиці планів експериментів реально виконаних науко-

вих досліджень, анотовані і підсумкові звіти НДР, проектна документація, ДСТУ, 

ГОСТи, ОСТи та інша нормативна документація. 

Також студентам надається можливість отримати електронний варіант конс-

пекту лекцій та всіх методичних розробок кафедри. 

 

15. Методи навчання 

 
Як наочний матеріал на лекціях та практичних заняттях застосовується пре-

зентації. Семінарські заняття проводяться  за ігровими методиками (метод мікро-

фону, мозковий штурм, брейн-ринг та ін.) 

З метою роз’яснення найбільш складних питань дисципліни та підвищення 

якості виконання індивідуального завдання слід проводити групові та індивідуа-

льні консультації за розкладом кафедри. 

Під час проведення контрольних заходів рівень засвоєння матеріалу змістово-

го модуля оцінюється шляхом проведення модульної контрольної роботи (МКР) 

та захисту лабораторних робіт. 

 

 

 

 

 

 



 19 

16. Рекомендована література 

16.1 Список джерел інформації: 

Основні джерела: 

 

1. Алабовский А. Н., Недужий И. А. Техническая термодинамика и теплопереда-

ча. –Киев: Вища школа, 1990. 

2. Беляев И. М. Термодинамика. –Киев: Вища школа, 1987. –343с. 

3. Кириллин В. А., Сычёв В. В., Шейндлин А. Е. Техническая термодинамика. – 

М.: Энергоатомиздат, 1983. –416с. 

4. Техническая термодинамика / В.И.Крутов, С.И.Исаев, И.А.Кожинов и др.;  Под 

ред. В. И. Крутова. - 3-е изд., перераб. и доп.  –М.: Высш. шк., 1991. –384с. 

5. Теплопередача:Учебник для вузов / В.П.Исаченко, В.А.Осипова, А.С.Сукомел. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1981- 416с. 

6. Рабинович О.М. Сборник задач по технической термодинамике. - М., “Маши-

ностроение”, 1973. -344с 

7. Краснощеков Е.А., Сукомел А.С. Задачник по теплопередаче.4-е изд. - 

М.:Энергия, 1980 - 280 с. 

8. Димо Б.В. Практикум з тепломасообміну : Навчальний посібник. - Миколаїв: 

УДМТУ, 2003. - 136с. 

9. Кардашев Ю. Д., Кузнецов В. Г., Фордуй С. Г., Кузнецов В. В. Збірник лабора-

торних робіт з дисципліни “Технічна термодинаміка”. –Миколаїв: УДМТУ, 

2000. -88 с. 

10. Лобов И.В., Федоровский А.М. Сборник лабораторных работ по курсу “Теп-

ломассообмен”-Николаев:НКИ, 1989. - 52с. 

11. Ривкин С. Л., Александров А. А. Термодинамические свойства воды и водяно-

го пара. Справочник. 2-е изд. перераб. и доп. –М.: Энергоатомиздат, 1984. 

 

Додаткові джерела інформації 

1.  Жуковский В. С.. Термодинамика. –М.: Энергоатомиздат, 1983. –303 с. 

2.  Бродянский В. М., Фратишек В, Михалек К. Эксергетический метод и его при-

менение. –М.: Энергоатомиздат, 1988. –280 с. 

3.  Алексеев Г. Н. Общая теплотехника. –М.: Высшая школа, 1980. –543 с. 

 

16.2. Перелік плакатів 

 

Лабораторії технічної термодинаміки та тепломасообміну мають  комплекти 

плакатів по всім розділам дисципліни. 

1. v-p діаграми політропних процесів 

2. s-T діаграми політропних процесів 

3. Схемы зависимости формы сопла от скорости истечения. 

4. Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания 

5. Сжатие газов в компрессоре. 

6. Газотурбинные установки. Схема газотурбинной установки со сгоранием 

топлива при p=const  и регенерацией. 

7. Газотурбинные установки. Схема газотурбинной установки со сгоранием 

топлива при v=const. 
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8. Газотурбинные установки. Схема газотурбинной установки со ступен-

чатым сгоранием при p=const, ступенчатым сжатием и регенерацией. 

9. Схемы и циклы воздушно-реактивных двигателей. Идеальный сверхзву-

ковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель. 

10. Схемы и циклы воздушно-реактивных двигателей. Турбореактивный 

двигатель. 

11. Схемы и циклы паросиловых установок. Паросиловая установка с про-

межуточным перегревом пара. Паросиловая установка с регенеративным 

циклом. 

12. Схемы и циклы паросиловых установок. Теоретический цикл и схема ус-

тановки (цикл Ренкина). 

13. Воздушная компрессионная холодильная установка. 

14. Паровая компрессионная холодильная установка. 

15. Абсорбционная аммиачная холодильная установка. 

16. Теплосиловые установки с магнитогидродинамическим (МГД) генерато-

ром. 
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ДОДАТОК 1 
Питання для поточного та підсумкового контролю знань студентів 

з дисципліни " Теплофізичні процеси в екологічній техніці " 

 

Модуль 1 

1. Вплив техніки на навколишнє середовище. 

2. Головні фактори впливу теплових двигунів на навколишнє середовище. 

3. Теплофізичні процеси і їх вплив на рівень екологічних параметрів техніки. 

4. Показники теплових і газових викидів двигунів внутрішнього згоряння. 

5. Показники теплових і газових викидів газо- і газопаротурбінних установок. 

6. Місце термодинаміки і тепломасообміну при аналізі теплофізичних процесів. 

7. Головні відомості про робоче тіло.  

8. Тиск робочого тіла. 

9. Температура робочого тіла. 

10.Питомий об’єм.  

11.Рівняння стану робочого тіла. 

12.Нормальні умови робочого тіла. 

13.Ідеальний газ і його властивості.  

14.Закон Бойля-Маріотта (T=const). 

15.Закон  Гей-Люсака(p=const).  

16.Закон Шарля (v=const).  

17.Рівняння стану ідеального газу.  

18.Робочі координати vp.  

19.Суміші ідеальних газів. Закон Дальтона.  

20.Розрахунки головних показників сумішів ідеальних газів. 

21.Теплоємність ідеальних газів.  

22.Ізобарна та ізохорна теплоємність ідеальних газів. 

23.Перший закон термодинаміки і його основні формулювання. 

24.Аналітичний вигляд першого закону термодинаміки. 

25.Ентальпія. Вигляд рівняння першого закону термодинаміки за допомогою ента-

льпії. 

26.Головні відомості про термодинамічні стани. 

27.Рівноважний та нерівноважний стани. 

28.Термодинамічні процеси і системи.  

29.Зворотні і незворотні процеси.  

30.Головні процеси ідеального газу. 

31.Відомості про цикли. 

32.Зміст і формулювання другого закону термодинаміки. 

33.Оцінювання економічності циклів.  

34.Цикл Карно. 

35.Приведена теплота.  

36.Ентропія. 

37.Діаграма температураентропія. 

38.Властивості системи коордінат sT.  

39.Головні процеси ідеального газа в коордінатах sT.  

40.Цикл Карно в коордінатах sT. 

41.Процеси тиску ідеального поршневого компресора.  

42.Турбокомпресор і його рабочий цикл.  
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43.Цикл двигуна внутрішнього згоряння при p=const. 

44.Цикл двигуна внутрішнього згоряння при v=const. 

45.Цикл газотурбінної установки. 

46.Шляхи підвищення ефективності газотурбінних установок. 

47.Водяна пара. Процес випаровування в діаграмі Ts. 

48.Вологе повітря. Головні показники вологого повітря.  

49.Hd діаграма вологого повітря.  

50.Цикл паросилової установки. 

 

Модуль 2 

1.Тепловіддача і теплопередача. Коефіцієнти тепловіддачі і теплопередачі.  

2.Інтенсіфікація процесів теплопередачі за рахунок підвищення коефіцієнтів теп-

ловіддачі. 

3.Інтенсіфікація процесів теплопередачі за рахунок підвищення площі поверхні 

теплообміну. 

4.Теплопровідність при дії внутрішніх джерел теплоти. 

5.Теплообмін конвекцією. Закон Ньютона-Ріхмана. 

6.Теплообмін при примусовій конвекції. 

7..Теплообмін при природній конвекції. 

8.Теплообмін випромінюванням. Відбиттєва, поглинальна, пропускна властивості 

тіл. 

9.Закони теплообміну випромінюванням.  

10.Тепловіддача при конденсації пари. Плівкова і краплинна конденсація. 

11.Термічний опір процесу конденсації. Термічний опір плівки конденсата і фазо-

вого переходу. 

12.Тепловіддача при кипінні. Бульбашкове і плівкове кипіння. 

13.Залежність теплового потоку і коефіцієнта тепловіддачі при кипінні від темпе-

ратурного напору. 

14.Теплопередача в теплообмінних апаратах. Види теплових розрахунків теплоо-

бмінників. 

15.Рівняння теплового балансу. Водяний еквівалент. 

16.Рівняння теплопередачі. 

17.Напрямки руху теплоносіїв в теплообмінних апаратах. Середня різниця темпе-

ратур. 

18.Класифікація теплообмінних апаратів. 

Модуль 3 

1. Що таке вимірювання ? 

2. В чому полягає суть прямих і опосередкованих вимірювань? 

3. Що таке похибка вимірювання і в яких одиницях вона визначається? 

4. Що таке істинне і дійсне значення фізичної величини? 

5. Що таке клас точності вимірювального приладу? 

6. Що таке систематична похибка і як вона враховується? 

7. Якими способами визначаються випадкові похибки вимірювань? 

8. Що таке довірчий інтервал і довірча імовірність? 

9. Як оцінюються випадкові похибки опосередкованих вимірювань? 

10. Які способи представлення вимірювальної інформації Ви знаєте? 

11. Якими способами визначаються постійні параметри емпіричної формули? 
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12. Поясніть принцип дії і будову рідинних скляних термометрів. 

13. На чому ґрунтується дія біметалічних і ділатометричних термометрів? 

14. Поясніть принцип дії і будову манометричних термометрів. 

15. На чому ґрунтується дія термоелектричних термометрів? 

16. Як і з якою метою вводять поправку на температуру вільного спаю термопари? 

17. Якими способами і приладами вимірюється термоЕРС термопар? 

18. На чому ґрунтується дія термомерів опору? 

19. Які матеріали застосовують в металевих і напівпровідникових термоперетво-

рювачах опору? 

20. Якими способами вимірюється електричний опір термоперетворювачів опору? 

21. Які систематичні похибки виникають при вимірюванні температури контакт-

ними способами? 

22. На чому ґрунтується дія манометрів з трубчастою пружиною? 

23. За допомогою яких пристроїв вимірюють повний і статичний тиск? 

24. Назвіть типи механічних рівнемірів. 

25. Які типи електричних рівнемірів Ви знаєте? 

26. Поясніть принцип дії тахометричних лічильників кількості і витратомірів. 

27. На чому ґрунтується дія витратомірів змінного перепаду тиску? 

28. Які типи звужуючих пристроїв Ви знаєте? 

29. Поясніть принцип дії витратоміру постійного перепаду тиску (ротаметра). 

30. На чому ґрунтується дія відцентрового тахометра? 

31. На чому ґрунтується дія магнітного тахометра? 

32. Якими способами можна визначити і виміряти потужність двигуна? 

33. Для чого застосовуються гальмові пристрої? 

34. Як вимірюється крутний момент і потужність за допомогою торсіометрів? 

35. Які типи рівнемірів застосовуються для вимірювання рівня рідини? 

36. Якими приладами вимірюється склад газів? 

37. Як вимірюють вологість газів? 

38. Як вимірюється концентрація токсичних речовин у газах? 

39. Як вимірюється рівень шуму? 

 

 


