
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ШОСТКИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Кафедра “Хімічної технології високомолекулярних сполук” 

 

 

           “ЗАТВЕРДЖУЮ” 

                                                                                                    Декан факультету 

                                                                                                    денної форми навчання 

 

_______________ Проценко О.М. 

“______”_______________2017 року 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

 

 Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів 

(шифр і назва навчальної дисципліни) 

напрям підготовки___ 6.051301- «Хімічна технологія» _____ 

(шифр і назва напряму підготовки) 

спеціальність _____________________________________________________ 

(шифр і назва спеціальності) 

спеціалізація_______________________________________________________ 

(назва спеціалізації) 

інститут, факультет  Шосткинський інститут, факультет денної форми навчання 

                                                                     (назва інституту, факультету, відділення) 

 

 

 

 

 

 

Погоджено: начальник навчально-методичного відділу___________Полончук В.О. 

 

 

 

 

 

Шостка – 2017 рік 



 

Робоча програма Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів  
(назва навчальної дисципліни)     

 

для студентів Шосткинського інституту 

за напрямом підготовки  6.051301- «Хімічна технологія» _____ 

„___” ________  2017 року - 12 с. 

 

 

Закусило Р.В., ст. викладач, к.т.н.___________________________ 

Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання) 

 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри «Хімічної технології високомолекулярних 

сполук» 

Протокол від.  “____”________________2017 року № ___ 

 

                         Завідувач кафедри «Хімічної технології високомолекулярних сполук» 

 

                                                                _______________________ (Лукашов В.К.) 
                                                                                                                 (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)          

“_____”___________________ 2017 року  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шостка, 2017 рік 



  

1. Опис навчальної дисципліни 
 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів   

денна – 4 

заочна – 5 

Галузь знань 

__0513_Хімічна 

технологія та інженерія 

(шифр і назва) 
Нормативна 

(за вибором ВНЗ) 

 
Напрям підготовки  

___ 6.051301- Хімічна 

технологія  
(шифр і назва) 

Модулів - 2 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 2 2-й 5-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________                                         

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин  

денна – 120 

заочна –150 

4-й 9-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних - 48 

самостійної роботи 

студента - 72 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 32 год.  8 год. 

Практичні, семінарські 

- 4 год. 

Лабораторні 

16 год. 4 год. 

Самостійна робота 

64 год. 130 год. 

Індивідуальні завдання: 

денна 8 год. 

заочна 4 год. 

Вид контролю:  

пмк, діф. залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,67 



 

1. Завдання навчальної дисципліни та її місце в навчальному процесі та роль 

у підготовці спеціалістів 

 

1.1 Мета і задачі викладання дисципліни . 

Метою вивчення дисципліни «Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів» 

є засвоєння студентами методології термодинамічного аналізу процесів. Здобуття 

достатнього рівня інженерного розуміння загальних закономірностей перенесення 

теплоти і формування теоретичної основи  для роботи з технічною і довідковою 

літературою  при проведенні різних теплотехнічних розрахунків. 

Дана дисципліна є фундаментальною дисципліною загально технічного циклу 

при підготовці бакалаврів професійного направлення «Інженерна механіка». 

- Знати основоположні закони термодинаміки і теплопереносу, методологію 

аналізу процесів і циклів, а також методи застосування їх до конкретних технічних 

задач; 

- Уміти моделювати циклічні процеси в установках і машинах за допомогою 

виділення системи, яка містить робоче тіло, і описувати їх за допомогою двох 

основних законів  термодинаміки і рівняння стану; 

- Уміти розраховувати ефективність теплотехнічних пристроїв і оцінювати 

втрати; 

- Уміти моделювати на інженерного рівні теплофізичні явища в техніці і 

описувати їх за допомогою крітеріальних рівнянь; використовуючи додатковий 

матеріал, уявити шляхом інтенсифікації процесів теплообміну або застосувати від 

теплових впливів. 
1.2 Перелік основних дисциплін, які забезпечують назначений процес. 

1.2.1 Вища математика. Розділи диференціального та інтегрального обчислення, 

рішення дифрівнянь, векторний аналіз. 

1.2.2 Фізика. Розділи молекулярно-кінетичної теорії газів, явища переносу, 

фазових переходів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Програма  

Заліковий кредит 1 (модульний цикл І) 

Обсяг навчальної роботи 1 кредит 

 

Вступ. 

Мета і задачі дисципліни та її значення для інженерної підготовки. Літ. Основна 

(1,с.7-8),(2,с.4-5) 

 

Тема1.  Вихідні положення термодинаміки. 

Термодинамічна система; робоче тіло Т.С. і його стан; термодинамічна рівновага і 

рівняння стану; рівняння ідеального газу; суміш  ідеальних газів; поняття про 

термодинамічний процес.   Літ. основна: (1,с.10-43),(2,с.4-5) 

 

Тема2.  Перший закон термодинаміки. 

Внутрішня енергія; аналітичний вираз роботи процесу; аналітичний вираз першого 

закону термодинаміки; Ентальпія; калоричні рівняння.  

Літ. Основна: (1,с.62-76),(2,с.12-19) 

 

Тема3. Теплоємність. Ентропія. 

Дійсна і середня теплоємкості; відношення теплоємкостей; вивчення  кількості 

теплоти для ідеального газу;ентропія; теплова Т – S діаграма. 

Літ. основна (1,с.62-76),(2,с.20-31) 

 

Тема 4. Термодинамічні процеси ідеальних газів. 

Загальні питання дослідження процесів; ізохорний процес; ізобарний процес; 

ізотермічний процес; адіабатичний процес; політропні процеси. 

Літ. Основна: (1,с.79-88),(2,с.32-36) 

 

Тема 5. Другий закон термодинаміки. 

Основні положення; кругові і термодинамічні процеси; термічний к.п.д. і 

холодильний коефіцієнт циклів; прямий обернений цикл Карно; теорія Карно. Літ. 

Основна: (1,с.35-44) 

 

Тема 6. Водяна пара. 

Основні положення; фазова PV діаграми водяної пари; основні параметри вологої 

насиченої пари; основні параметри пересиченої пари; T,S – діаграми водяної пари; 

I,S – діаграми водяної пари Літ. Основна: (1,с.46-62),(2,с.51-59) 

 

Тема 7.  Стікання газів і пари. 

Рівняння стаціонарного одномірного потоку; стікання водяної пари; стікання 

ідеальних газів із сопла і дроселювання; змішування газів; термодинамічна модель 

компресора; аналіз процесів стиску в компресорі і підвищення його ефективності.  

Літ.  Основна (1,с.180-193);(1,с.198-208);(1,с.222-229) 

 

Тема 8. Основи тепло і масопереносу. 

Поняття про масоперенос; теплопровідність; конвективний теплообмін; поняття 

про теорію подібності. Теплообмін; складний теплообмін.  Літ. основна 

(2,с.73);(1,с.313-332) 



Заліковий кредит 2 (модульний цикл ІІ) 

Обсяг навчальної роботи 2 кредит 

 

Тема 9. Теплове випромінювання. Теплопередача.  

Загальні відомості про теплове випромінювання. Основні закони теплового 

випромінювання. Теплопередача через плоску стінку. Теплопередача через 

циліндрову стінку. Літ. основна  (1,с.320-352);(2,с.75-85) 

 

Тема 10. Теплотехнічний аналіз енергетичних установок. 

Типи теплообмінних апаратів. Основні розрахунки теплообмінних систем апаратів; 

паливо та процеси горіння.   Літ. основна  (1,с.447-452);(2,с.123-128);(2,с.130-139) 

 

Тема 11.  Теплові машини. Теорія теплодинамічних циклів. 

Поршневі двигуни внутрішнього згорання та їх цикли; турбіни ті їх цикли; газові 

турбіни та їх цикли.  Літ. основна (2,с.201-208);(2,с.61-63);(2,с.192-197);(2,с.65-

71);(2,с.197-201);(2,с.63-65) 

 

Тема 12. Теплоенергетичні установки. Енергетичне паливо.  

Склад палива. Характеристика палива.  Моторні палива для поршневих ДВЗ. Літ. 

основна (2,с.188-200);(1,с.91-93); 

 

Тема 13. Горіння палива.  

Фізичний процес горіння палива. Визначення теоретичної і дійсної витрати повітря 

на горіння палива. Кількість продуктів згорання палива. (2,с.340-348);(1,с.190-194) 

 

Тема 14. Котельні установки.  

 Котельний агрегат і його елементи. Допоміжне устаткування котельної установки.  

Тепловий баланс котельного агрегату. (2,с.400-412);(1,с.211-227); 

 

Тема 15. Питання екології при використанні теплоти.  

 Токсичні гази продуктів згорання. Дії токсичних газів. Наслідки "парникового" 

ефекту. (1,с.290-298) 

 



Структура залікового кредиту з дисципліни  

(Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів) 
 

Тема 

Обсяги навчальної роботи за видами 

 Загальний Лекції Практичні Самост. 

робота 

Індивід. 

завдан.** 

Лабор. 

Модульний цикл І (Заліковий кредит)  (1,5 кредити 45 год.) 

Розділ 1 «Вихідні положення технічної 

термодинаміки» 
5 2  3   

Розділ 2  «Перший закон 

термодинаміки» 
5 2  3   

Розділ 3 «Теплоємкість. Ентропія» 5 2  3   

Розділ 4 «Термодинамічні процеси 

ідеальних газів» 
6 2  4   

Розділ 5 «Другий закон термодинаміки» 6 2  4   

Розділ 6 «Водяна пара» 6 2  4   

Розділ 7  «Стікання газів і пари» 6 2  4   

Розділ 8 «Основи тепло і масопереносу» 6 2  4   

Всього по заліковому  кредиту 45 16 - 29 - - 

Модульний цикл І (Заліковий кредит)  (2,5 кредити 75 год.) 

Розділ 9 Теплове випромінювання. 

Теплопередача.  
7 2  5   

Розділ 10 «Теплотехнічний аналіз 

енергетичних установок» 
7 2  5   

Розділ 11  «Теплові машини. Теорія 

теплодинамічних циклів» 
7 2  5   

Розділ 12 «Теплоенергетичні установки. 

Енергетичне паливо» 
7 2  5   

Розділ 13 «Горіння палива» 7 2  5   

Розділ 14 «Котельні установки»  7 2  5   

Розділ 15 «Питання екології при 

використанні теплоти» 
9 4  5   

Лабораторна робота №1 «Вивчення 

термічних параметрів стану ідеального 

газу»  

2     2 

Лабораторна робота №2  «Вивчення 

теплоємкості повітря методом 

проточного» 

2     2 

Лабораторна робота №3  «Дослідження 

процесів тискання в компресорі»   
4     4 

Лабораторна робота №4   «Розрахунок 

процесу стискання газу» 
4     4 

Лабораторна робота №5  «Визначення 

коефіцієнта теплопровідності» 
4     4 

ІДЗ 8    8  

Всього по заліковому кредиту  75 16 - 35 8 16 

Всього з навчальної дисципліни 120 32 - 64 8 16 

*- Самостійна робота студента включає опрацювання теоретичного матеріалу з 

дисципліни, який викладається на лекціях, вивчається самостійно, підготовку до 

практичних робіт та їх оформлення вдома, виконання індивідуального завдання та 

здійснення контрольних заходів; 



**- контрольну роботу виконує протягом ІІ модульного циклу та здійснює її захист у 

атестаційний тиждень ІІ-го модульного циклу. 

 

5.Індивідуальні завдання 

5.1 На протязі ІІ модульного циклу студент виконує контрольну роботу згідно 

«Методичним вказівкам для самостійної роботи і варіантами індивідуального 

завдання» 

 

6. Методи навчання  

1. Лекції (докладне викладання навчального матеріалу);практичні заняття – робота 

під керівництвом викладача (вивчення методичної літератури; самостійне 

опрацювання навчального матеріалу із використанням конспекту лекції та 

основної навчальної літератури. Роботи із довідниками.) 

2. Контроль навчальної роботи – усне опитування з теоретичного матеріалу. 

Контрольні роботи. 

 

7. Методи оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюється за модульно-

рейтинговою системою (регламент додається) 

 
9. Методичне забезпечення навчального процесу 

9.1 Основна навчальна література. 

 
№ 

п/п 

 

 

Назва навчально-методичної літератури 

 

Наявна 

 кількість 

примірник

ів 

 

 

Вид 

 
1 Нащокин В.В. «Техническая термодинаміка и 

теплопередача».-М.: Высш. школа, 1980. – 469 с., ил.  

Вышая школа, 1980.-76-96с . 

20 

 

Підручник 

2 

 

Баскакова А.П. Теплотехніка: Учебник для вузов. – М.: 

Энергоиздат, 1982. – 264 с. 

4 

 

Підручник  

 

 

9.2 Додаткова рекомендована література 

 
№ 

п/п 

 

 

Назва навчально-методичної літератури 

 

Наявна 

 кількість 

примірник

ів 

 

 

Вид 

 

1 Крутов В.И. и др.. Теплотехника –М.: 

Машоностроение, 1986.  

 – 426с. 

2  

2 

 

 

Бахмачев Б.И. и др. Теплотехника и теплопередача-

М.: Мералургия. 1964. - 608с. 

 

2  

3 

 

Рабинович О.М. Сборник задач по теплотехнике и 

теплопередаче М.: Машиностроение, 1986. - 426с. 

 

 

4 підручник 

 

4 

 

 

 

Методичні вказівки до лабораторних робіт 

 

 

 

10 
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РОБОЧИЙ РЕГЛАМЕНТ 

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

" ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ " 

(2016/2017 навч. рік, ІV семестр, гр. ХТ) 

 

1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 120 год/3,0 кред; Лк. 32 год/16; 

Лр.  16 год/8; підсумковий модульний контроль (ПМК). 

2. Організація навчального процесу: семестрів викладання  1; модульних циклів  2. 

3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R =100 балів  

4. Розподіл рейтингових балів (R) за видами навчальної роботи: 

а) Робота на аудиторних заняттях (0,24·R= 24 балів): 

 Лекції: 16 лк. х 1 бал/лк. = 16 балів. 

 Практичні заняття: 8 лр. х 1 бал/пр. = 8 бала. 

в) Захист лабораторних робіт (5 робіт) – максимально 20 балів (при позитивному 

оцінюванні з кожної лабораторної роботи від 2,4 до 4 балів); 

в) Виконання та захист контрольної роботи ІДЗ  – максимально 24 балів (при 

позитивному оцінюванні від 14,4  до 24 балів); 

г) Складання письмових модульних контролів
*
  всього 32 балів (один у кожному 

модульному циклі, при позитивному оцінюванні: перший модуль від 7,2 до 12 балів, у другому, 

підсумковому модулі, пмк від 12 до 20 балів). 

_________________________________________________________________________ 

  при невиконанні Лб студент не допускається до модульних контролів. 

 

5. Підсумок рейтингових балів за мод. циклом (при позитивному оцінюванні): 

 

1-ий модульний цикл: (8 лк., 1 мк.)  12…20  балів. 

2-ий модульний цикл: (8 лк., 8 лр., захист 5 лр., 1 ІДЗ, 1 мк.)  48-80 балів. 

  

6. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання підсумкового 

модульного контролю студентам, які отримали рейтинговий бал за модульний цикл, що 

відповідає незадовільній оцінці (меншої зазначеної в п.5), проводиться не пізніше двох 

тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових 

не підвищуються. 

 

7. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студентів: оцінювання відповідно 

до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за такою шкалою: 



 

Шкала 

оціню- 

вання 

ЕСТS 

Визначення 

Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання    

 

А ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

В ДОБРЕ 4 (добре) 82-89 

С ДОБРЕ 4 (добре) 74-81 

D ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 64-73 

E ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 60-63 

FХ 

НЕЗАДОВІЛЬНО  можливе 

повторне складання заходу 

підсумкового контролю  

2 (незадовільно) 35-59 

F 

НЕПРИЙНЯТНО  до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

2(незадовільно) 0-34 

 

Розподіл рейтингових балів дисципліни за модулями (Rki) здійснюється у відповідності до 

визначеної шкали оцінювання модуля за вищенаведеними співвідношеннями традиційної 

чотирибальної оцінки і рейтинговими балами.  

 При отриманні студентом рейтингового балу за наслідками модульних атестацій менш 35 % 

від призначених на них (Rм.а.=60х0,35=21 бала), він не допускається до заходу ДСК. 

 При отриманні за наслідками модульних атестацій та складання ДСК загального 

рейтингового балу, що відповідає незадовільній оцінці FX (35-59), студентові надається право на 

дворазове складання заходу ПСК (підсумковий семестровий контроль), але без урахування 

рейтингових балів модульних атестацій. При успішному складанні ПСК студентові виставляється 

оцінка «задовільно» («Е» за шкалою ECTS) із зазначенням рейтингового балу RD=0,6R=100х0,6=60 

балів. 
При отриманні за наслідками модульних атестацій та ДСК загального рейтингового балу, що 

відповідає оцінці «F» - «неприйнятно» (RD0,35R=0-34 балів), студентові призначається повторне 

вивчення дисципліни. 

Лектор потоку             _________Закусило Р.В. 

Завідувач кафедри _________Лукашов В.К. 

                                                               "       "               2017 р. 

 

 

 


