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Опис навчальної дисципліни. 

Назва: «Гідрогазодинаміка, термодинаміка і теплотехніка» 

Код: В1.5 

Галузь: 18 «Виробництво та технології» 

Тип: Вибіркова  

Кількість встановлених кредитів: 4 

Курс: 3-й 

Семестр вивчення: 6-й 

Рівень вищої освіти: бакалавр 

Кількість годин: 120 

Викладачі: 

 Чеберячко Іван Михайлович – доцент, кандидат технічних наук, доцент 

кафедри гірничої механіки, тел. (056) 756-09-82, е-mail: 

cheberiachko.i.m@nmu.one; 

 Трофимова Олена Павлівна – асистент кафедри гірничої механіки, тел. (056) 

756-09-82, e-mail: trofymova.o.p@nmu.one. 

 

Результати навчання. Вміти застосовувати теоретичні та практичні основи 

гідро-, газо- та термодинаміки при обґрунтуванні енерго- та природоохоронного 

обладнання. 

 

Форми організації занять.  

-  Навчальні заняття – лекції. 

-  Практична підготовка – практичні заняття. 

-  Самостійна робота – підготовка до навчальних занять. 

-  Контрольні заходи – залікова робота, захист практичних робіт. 

 

Мета вивчення дисципліни. Формування у майбутніх фахівців умінь та 

компетенцій для застосування основних теоретичних знань та положень 

гідрогазодинаміки, термодинаміки і теплотехніки у природоохоронній діяльності. 
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Календарно-тематичний план. 

Тематичний план та розподіл обсягу часу з дисципліни  

«Гідрогазодинаміка, термодинаміка і теплотехніка» 
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 ЛЕКЦІЇ  

41 75 

23 

24 

1. Основні поняття та визначення гідрогазодинаміки. 

Рівняння Ейлера. Основне рівняння гідростатики (ОРГ) 
4 

25 

26 

2. Рівняння нерозривності потоку рідини. Рівняння руху 

та балансу енергії Ейлера 
4 

27 

28 

3. Дослідження ОРГ та рівняння нерозривності. 

Експериментальне дослідження рівняння Бернуллі 
4 

29 4. Рівняння Бернуллі для ідеальної і реальної рідини. 

Режими руху рідини. Основні критерії течії. Витік рідини 

через отвори та насадки. Елементи теорії розмірності та 

подібності. Гідроудар 

2 

30 5. Термодинаміка ідеальних газів. Термодинамічні 

процеси ідеальних газів. Кругові термодинамічні 

процеси (цикли). Другий закон термодинаміки 

2 

31 Контрольні заходи 2 

32 

33 

6. Термодинаміка реальних газів. Діаграми та таблиці 

стану водяної пари. Термодинамічні процеси пари 
4 

34 7. Вологе повітря 2 

35 8. Основи теорії теплообміну. Теплопровідність, 

конвективний та променистий теплообмін 
2 

36 9. Теплопередача. Теплопередача одно- та багатошарової 

пласкої стінки. Теплопередача одно- та багатошарової 

циліндричної стінки. Інтенсифікація теплообміну 

2 

37 10. Поняття про масообмін. Рухові сили. Дифузія та 

масовіддача. Основні закони. Аналогія з процесами 

теплообміну 

2 

38 11. Застосування основних теоретичних знань та 

положень гідрогазодинаміки, термодинаміки і 

теплотехніки в природоохоронній діяльності 

2 

39 Контрольні заходи 2 

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ  

19 45 

23 

24 

1. Дослідження ОРГ та рівняння нерозривності 
4 

25 

26 

2. Експериментальне дослідження рівняння Бернуллі 
4 

27 

28 

3. Експериментальне дослідження місцевих опорів 
4 

29 

30 

4. Розрахунок простих і складних трубопроводів 
4 

31 Контрольні заходи 2 

32 

33 

5. Вимірювання та визначення параметрів газів і пари. 

Дослідження парових термодинамічних процесів 
2 
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34 6. Визначення параметрів вологого повітря за допомогою  

I-d діаграми 
1 

35 

36 

7. Дослідження процесів теплопередачі крізь пласку та 

циліндричну стінки 
2 

37 

38 

8. Визначення параметрів теплопередачі в теплообмінних 

апаратах 
2 

39 Контрольні заходи 1   

Контроль 

підсумковий,  

4 чверть – залік 

Разом 60 60 120 

Лекції 34 41 75 

Практичні заняття 26 19 45 

 

Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання. 

Лекції – ілюстративно-наочне навчання (пояснення, бесіда, мультимедійна 

презентація). 

Практичні заняття – навчання у лабораторіях кафедри гірничої механіки 

(захист практичних робіт). 

Самостійна робота (особистісно-орієнтована з елементами дистанційної). 

Використовуються лабораторна й інструментальна бази кафедри гірничої 

механіки, а також комп’ютерне та мультимедійне обладнання. Дистанційна 

платформа Мoodlе. 

 

Результати вивчення дисципліни. Результати освоєння, які плануються: 

- виконувати розрахунки параметрів гідрогазодинамічних процесів, що 

розглядаються у природоохоронній діяльності, з урахуванням основних законів 

гідрогазодинаміки і термодинаміки; 

- застосовувати закони та методи теплотехнічних досліджень при розв’язанні 

прикладних задач у природоохоронній сфері. 

 

Література для вивчення дисципліни 
1. Стандарт вищої освіти підготовки бакалавра з спеціальності 183 «Технології захисту 

навколишнього середовища». СВО-2018. – К.: МОН України, 2018. – 17 с.  

2. Бойко А.В. Гідрогазодинаміка: підручник / А.В. Бойко; Нац. техн. ун-т «Харків. 

політехн. ін-т». – Харків: НТУ «ХПІ», 2008. – 444 с. 

3. Дешко, В.І. Гідрогазодинаміка [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студентів 

спеціальності «Енергетичний менеджмент» / В.І. Дешко, В.О. Виноградов-Салтиков, 

В.Г. Федоров; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані. – Київ: НТУУ «КПІ», 2014. – 

416 c. 

4. Дейч М.Е., Зарянкин А.Е. Гидрогазодинамика. Учебное пособие для вузов. - М.: 

Энергоатомиздат,1984. – 384 с. 

5. Гільчук А.В. Методичний посібник для практичних занять з курсу «Термодинаміка 

газового потоку» [Електронний ресурс] / Гільчук А.В., Панченко Н.А., Мейріс А.Ж. – 

Електронні текстові дані. – Київ, 2017. – 70 с. 

6. Теплотехніка [Текст]: підручник / Б.Х. Драганов, А.А. Долінський, А. В. Міщенко. Є.М. 

Письменний; за ред. Б.Х. Драганова. – К.: ІНКОС, 2005. – 504 с. 
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7. Чепурний М. М. Основи технічної термодинаміки. / М.М. Чепурний, С. Й. Ткаченко. – 

Вінниця: Поділля-2000, 2004. – 352 с.  

8. Драганов Б. Х. Теплотехніка / За ред. Б.Х. Драганова. – К.: ІНКОС, 2005. – 504 с.  

9. Лабай В. Й. Тепломасообмін / В. Й. Лабай. – Львів : Тріада Плюс, 2004. – 258 с.  

 

Політика виставлення балів. 

Виставлення балів ґрунтується на об’єктивних критеріях відповідно до 

«Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами, які також 

використовуються для конвертації (переведення) оцінок мобільних студентів. 

 
Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів  

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

 

Кредити навчальної дисципліни зараховуються, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною 

заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до «Положення про організацію 

освітнього процесу НТУ «ДП». 

 

Форми оцінювання. 

- Поточний контроль – тестування, опитування. 

- Оцінювання виконання та захисту практичних завдань. 

- Підсумковий контроль – залік у письмовій формі. 

 

Питання до заліку. 

Приклади питань до заліку. 

1. Основні поняття та визначення гідрогазодинаміки.  

2. Рівняння Ейлера.  

3. Основне рівняння гідростатики (ОРГ). 

4. Рівняння нерозривності потоку рідини.  

5. Рівняння руху та балансу енергії Ейлера. 

6. Дослідження ОРГ та рівняння нерозривності.  

7. Експериментальне дослідження рівняння Бернуллі. 

8. Рівняння Бернуллі для ідеальної і реальної рідини.  

9. Режими руху рідини.  

10. Основні критерії течії.  

11. Витік рідини через отвори та насадки.  

12. Елементи теорії розмірності та подібності.  

13. Гідроудар. 

14. Термодинаміка ідеальних газів.  

15. Термодинамічні процеси ідеальних газів.  
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16. Кругові термодинамічні процеси (цикли).  

17. Термодинаміка реальних газів.  

18. Термодинамічні процеси пари. 

19. Вологе повітря. 

20. Основи теорії теплообміну.  

21. Теплопровідність, конвективний та променистий теплообмін. 

22. Теплопередача.  

23. Теплопередача одно- та багатошарової пласкої стінки.  

24. Теплопередача одно- та багатошарової циліндричної стінки.  

25. Інтенсифікація теплообміну. 

26. Поняття про масообмін.  

27. Рухові сили.  

28. Застосування основних теоретичних знань та положень 

гідрогазодинаміки, термодинаміки і теплотехніки в природоохоронній діяльності. 

29. Вимірювання та визначення параметрів газів і пари.  

30. Визначення параметрів теплопередачі в теплообмінних апаратах. 

 


