


 

2 

 

1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою викладання навчальної дисципліни є забезпечення науково-

методичної підготовки студентів спеціальності 133 – «Галузеве 

машинобудування» з методів одержання, перетворення, передачі та використання 

теплової енергії, економного використання паливо-енергетичних ресурсів. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закони перетворення енергії й 

одержання корисного ефекту (теплоти або роботи), методи аналізу ефективності 

використання теплоти, основ роботи галузей використання і потенційних 

можливостей теплотехнічного обладнання (теплових двигунів, парогенераторів, 

теплообмінників і т. ін.). 

Основним завданням вивчення дисципліни є засвоєння законів одержання 

та перетворення теплової енергії, методів аналізу ефективності використання 

теплоти, принципів дії та області використання теплоенергетичного обладнання. 

 

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Пререквізити дисципліни 

Враховуючи послідовність накопичення знань та інформації, дисципліна 

вивчається після викладання наступних курсів: «Фізика», «Вища математика», 

«Комп’ютерна техніка та програмування». 

Постреквізити дисципліни 

Вивчення дисципліни забезпечує можливість вивчення дисципліни 

«Автомобільні двигуни», підготовки до підсумкової атестації; доступу до 

навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. 

Компетентності 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають 

наступних компетентностей і програмних результатів навчання. 

Загальні компетентності: 

ЗК 2 – здатність застосовувати фахові та фундаментальні знання у 

професійній діяльності. 

ЗК 3. Здатність навчатися та оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 5. Здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних 
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джерел.  

ЗК 7. Здатність ухвалювати обґрунтовані рішення.  

ЗК 9. Базові знання фундаментальних розділів фізики і математики, в обсязі, 

необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, 

здатність використовувати математичні методи в обраній професії. 

ЗК 11. Базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для 

освоєння загально-професійних дисциплін. 

ЗК 12. Базові знання в галузі, необхідні для освоєння загальнопрофесійних 

дисциплін. 

Фахові компетентності спеціальності: 

ФК 1 – здатність використовувати у професійній діяльності знання нормативно-

правових, законодавчих актів України, правил технічної експлуатації автомобільного 

транспорту України, інструкцій та рекомендацій з експлуатації, ремонту та 

обслуговування дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту; 

ФК 2. Здатність продемонструвати знання і розуміння фундаментальних 

наукових фактів, концепцій, теорій, принципів; 

ФК 3. Здатність застосовувати відповідні кількісні математичні, наукові та 

технічні методи, а також комп'ютерне програмне забезпечення для вирішення 

інженерних завдань галузевого машинобудування; 

ФК 4. Здатність втілювати інженерні розробки для отримування практичних 

результатів; 

ФК 6. Здатність визначати техніко-економічну ефективність типових систем 

та їхніх складників на основі застосовування аналітичних методів; 

ФК 7. Здатність розуміти і враховувати правові, соціальні, екологічні, 

етичні, економічні й комерційні обмеження та ризики, реалізуючи технічні 

рішення.  

ФК 8. Здатність демонструвати творчий та інноваційний потенціал у 

проектних розробках; 

ФК 11. Здатність застосовувати норми галузевих стандартів; 

ФК 14. Здатність демонструвати розуміння, у яких царинах можна 

використовувати інженерні знання; 
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ФК 15. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. ФК 

16. Прихильність безпеці; 

ФК 17. Здатність застосовувати професійно-профільовані знання й 

практичні навички для розв’язання типових задач спеціальності. 

Програмні результати навчання: 

РН1. Здатність демонструвати знання і розуміння засад фундаментальних та 

інженерних наук, що лежать в основі галузевого машинобудування; 

ПРН 4. Здатність ставити та розв`язувати інженерні завдання галузевого 

машинобудування з використанням відповідних розрахункових і 

експериментальних методів. 

ПРН 5. Здатність використовувати отримані знання в аналізуванні 

інженерних об’єктів, процесів та методів; 

ПРН 7. Здатність експериментувати та аналізувати дані; 

ПРН 9. Здатність обирати і застосовувати потрібне устаткування, 

інструменти та методи; 

ПРН 10. Здатність поєднувати теорію і практику для розв'язування 

інженерного завдання; 

ПРН 11. Здатність демонструвати фахові майстерність і навички; 

ПРН 14. Здатність застосовувати засоби технічного контролю для 

оцінювання параметрів об'єктів і процесів у галузевому машинобудуванні; 

ПРН 19. Здатність розуміти потребу самостійно навчатися впродовж життя; 

ПРН 20. Здатність використовувати знання у розв'язуванні завдання з 

підвищення якості продукції; 

ПРН 22. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов; 

ПРН 23. Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної 

діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень; критичне осмислення 

основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній 

діяльності; 
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ПРН 24. Розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у 

спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає 

збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних 

засобів, застосування інноваційних підходів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати тепломеханічні термінології, закони перетворення енергії й 

одержання корисного ефекту (теплоти або роботи), методи аналізу 

ефективності використання теплоти, основ роботи галузей використання і 

потенційних можливостей теплотехнічного обладнання (теплових двигунів, 

парогенераторів, теплообмінників і т. ін.); 

уміти визначати параметри стану ідеальних та реальних газів, оцінювати 

ефективність перетворення енергії в теплових машинах, користуватися приладами 

для вимірювання теплових величин, обчислювати параметри, які характеризують 

теплові процеси. 

Методи навчання 

При вивченні дисципліни застосовуються наступні методи навчання: 

– пояснювально-ілюстративні – вербальні методи передачі та сприймання 

навчальної інформації (розповідь, лекція, бесіда), наочні (відео-ілюстрація, 

презентація), практичні (вправи, групові та індивідуальні завдання, виконання 

лабораторних, аналітично-розрахункових робіт, практичне використання 

сучасних приладів); 

– репродуктивні – опитування, тестування, розв’язування задач, виконання 

вправ за зразком чи алгоритмом; 

– проблемного викладу – ситуаційне моделювання, аналіз виробничих 

ситуацій, дискусія, аналіз відео фрагментів, написання рефератів, анотування 

науково-технічних джерел; 

– частково-пошукові – евристичні бесіди, самостійне розв’язання 

проблемних ситуацій, написання тез доповідей. 
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3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Теми лекційних занять 

Кількість годин № 

з/п 
Назва теми 

денна заочна 

Змістовий модуль 1. Технічна термодинаміка 

1 Основні поняття та визначення термодинаміки 2 0,5 

2 Перший закон термодинаміки 2 0,5 

3 Термодинамічні процеси ідеальних газів в закритих 

системах 
2 1 

4 Термодинамічні процеси в реальних газах і парах. 

Термодинамічні властивості вологого повітря 
2 - 

5 Термодинаміка відкритих систем 2 - 

6 Другий закон термодинаміки. Цикли теплосилових 

установок 
2 1 

7 Цикли холодильних машин 2 - 

Змістовий модуль 2. Основи теорії теплообміну. Компресорні установки 

1 Теплопровідність при стаціонарному режимі 2 0,5 

2 Конвективний теплообмін 2 0,5 

3 Променевий теплообмін 1 - 

4 Складний теплообмін 2 1 

5  Основи теплового розрахунку теплообмінних апаратів 1 - 

6 
Теплові процеси систем охолодження двигунів 

транспортних засобів 
4 - 

7 Процеси горіння палив 1 - 

8 Нагнітання газів і пари 4 1 

9 Теплопостачання та вентиляція промислових об’єктів 2 - 

 

Теми лабораторних робіт 

Кількість 

годин 

№ 

з/п Назва теми 

дфн зфн 

1 Визначення теплового стану робочого тіла 2 - 

2 Вимірювання витрати рідини та газу 2 - 

3 Визначення ізобарної теплоємності повітря 2 2 
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4 Визначення параметрів вологого повітря 2 2 

5 Визначення коефіцієнта теплопровідності твердих 

матеріалів методом циліндра 

2 - 

6 Визначення коефіцієнта тепловіддачі горизонтального 

циліндра при вільній конвекції 

2 2 

7 Дослідження теплообмінника з поздовжнім рухом 

теплоносіїв 

2 - 

8 Дослідження променевого теплообміну в трубчастому 

теплообміннику 

2 - 

9 Дослідження променевого теплообміну в трубчастому 

теплообміннику 

2  

10 Дослідження процесу стиснення газу в поршневому 

компресорі 

2 2 

 

Теми практичних робіт 

Кількість 

годин 
№ 

з/п 
Назва теми 

дфн зфн 

1 Перший закон термодинаміки 4 - 

2 Термодинамічні процеси ідеальних газів 4 2 

3 Цикли теплосилових установок 2 2 

4 Розрахунок індикаторної діаграми двоступеневого 

компресора 

4 2 

5 Розрахунок теплообмінного апарату 2 - 

6 Дослідження процесу горіння палива різного хімічного 

складу 

2 - 

7 Теплопостачання та вентиляція об’єктів автомобільного 

транспорту 

2 2 

 

4. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Методи поточного контролю: індивідуальне опитування (тестування), 

захист лабораторних робіт (тестування), перевірка практичних завдань. 

Методи модульного контролю: письмова контрольна робота (тестування). 

Методи підсумкового контролю: тестування, іспит. 

 

5. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Оцінювання результатів навчання проводиться відповідно до Положення 

про проведення поточного та семестрового контролю (зі змінами) 

(http://at.kdu.edu.ua/Files/Docs/PPPSK.pdf, http://at.kdu.edu.ua/Files/Docs/PPPSK_N_Z.pdf) 
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в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського. 

Згідно з ним використовується 100-бальна шкала оцінювання. 

 

Денна та заочна форми навчання 

Поточне тестування та 

самостійна робота 
Лекції 

Лабораторні 

роботи 

Практичні 

роботи 
Іспит Сума 

Змістовний модуль 1 

15 - 20 5 - 40 

Змістовний модуль 2 

5 - 30 5 20 60 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка за національною шкалою Сума 

балів 

Оцінка 

ECTS для екзамену, КП (КР), практики для заліку 

90 – 100 А відмінно 

82 – 89 В 

74 – 81 С 
добре 

64 – 73 D 

60 – 63 Е 
задовільно 

зараховано 

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Буляндра О. Ф. Технічна термодинаміка: підруч. для студ. енерг. спец. 

вищ. навч. закл. 2-ге вид., випр. Київ: Техніка, 2006. 320 с. 

2. Драганов Б.Х., Долінський А.А., Міщенко А.В., Письменний Є.М. 

Теплотехніка: Підручник / за ред. Б.Х. Драганова. Київ: «ІНКОС», 2005. 504 с. 

3. Rajput R.K.. Engineering Thermodinamics. Laxmi Publications (P) Ltd, 2007. 

966 p. 



 

9 

 

 

7. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

2. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://korolenko.kharkov.com/ 

3. Дистанційна освіта КрНУ ім. М. Остроградського / [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://krnu.org/ 

4. Бібліотека КрНУ ім. М. Остроградського / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.kdu.edu.ua/LIB1/home.php 

5. Журнал «Автотранспортное предприятие» / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: www.atp.transnavi.ru 

 

8. АКАДЕМІЧНА ЕТИКА 

Політика академічної етики визначена в Кодексі академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf) КрНУ ім. Михайла 

Остроградського. Конфліктні ситуації мають відкрито обговорюватись в академічних 

групах з викладачем, необхідно бути взаємно ввічливим, поважати димки інших. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом навчання, за яке 

нараховуються бали. Запізнення на заняття недопустимі. Пропущені заняття 

повинні бути відпрацьовані не пізніше, ніж за тиждень до залікової сесії. За 

об’єктивних причин навчання може відбуватись в дистанційній формі (за 

погодженням із керівником дисципліни). 

Кожна оцінка виставляється відповідно до розроблених викладачем і 

заздалегідь оголошених студентам критеріїв. У випадку невиконання студентом усіх 

передбачених навчальним планом видів занять до заліку (екзамену) він не 

допускається. 

Всі індивідуальні завдання студент має виконати самостійно. Списування та 

плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання під час модульних 

контрольних робіт і заліків (екзаменів) заборонені. Цитування в письмових 

роботах допускається тільки з відповідним посиланням на авторський текст. 
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Роботи, які здаються з порушенням термінів без поважних причин, можуть 

оцінюватися на нижчу оцінку. 

 

9. ІНТЕГРАЦІЯ СТУДЕНТІВ ІЗ ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

Вища освіта є провідним чинником підвищення соціального статусу, 

досягнення духовної, матеріальної незалежності та соціалізації молоді з 

обмеженими функціональними можливостями й відображає стан розвитку 

демократичних процесів і гуманізації суспільства. 

Для інтеграції студентів із обмеженими можливостями в освітній процес 

КрНУ імені Михайла Остроградського створена система дистанційного навчання 

на основі сучасних педагогічних, інформаційних, телекомунікаційних технологій.  

Доступ до матеріалів дистанційного навчання з цієї дисципліни можна 

знайти за посиланням: http://krnu.org/enrol/index.php?id=125 


