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В процесі вивчення даної дисципліни здобувачі вищої освіти отримують навички 

наукового аналізу енергетичних параметрів технологічних процесів ТГП таВ, які 

дозволять студентам освоїти методологію удосконалення показників при розробці 

та проектуванні технологічних систем різного роду що забезпечує ефективність, 

надійність і економічні роботи як окремого обладнання так і системи в цілому. 

 

Наприклад: Виконати аналіз енергетичних показників роботи технологічних 

процесів на основних параметрів його роботи. Розрахувати показники роботи 

основних елементів (нагнітачів) та допоміжних елементів систем, необхідну для 

забезпечення енергетичних параметрів технологічних процесів ТГПтаВ; визначити 

показники роботи нагнітачів та системи до і після удосконалення - реконструкції. 

Розробити цифрову модель параметрів роботи технологічних процесів динамічній 

систем і показники ефективності, економічності та надійності. Розробити критерії 

оцінки варіантів удосконалення технологічних процесів,енергетичних і економічних 

показнику їхньої роботи при різних варіантах удосконалення – реконструкції. 

Також, виконувати аналіз параметрів роботи систем опалення, котлів, вентиляції, 

кондиціювання та інших технологічних процесів. 



Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими дисциплінами: теплогазопостачання, опалення, 

вентиляція,енергозбереження, сучасні інженерні мережі та обладнання.  

 

Програмні компетентності: 

ІК1. Здатність вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-

дослідницької та професійної діяльності, оволодіти методологією наукової та 

науково-педагогічної діяльності, проводити власне наукове дослідження у галузі 

будівництва і цивільної інженерії, результати якого мають наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення. 

ЗК4. Здатність формулювати нові гіпотези та наукові задачі в області 

досліджень, обирати належні напрями і відповідні методи для їх розвитку з 

урахуванням різноманітності як існуючих, так і перспективних технологій в 

обраному напрямку досліджень. 

ФК1. Володіння комплексом загальнонаукових та галузевих методик 

(методологій) теоретичних і експериментальних досліджень в галузі будівництва і 

цивільної інженерії, в тому числі з використанням новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій та розрахункових методів. 

ФК2. Здатність вдосконалювати відомі та розробляти нові методи дослідження, 

застосувати їх в самостійній науково-дослідницької діяльності, прогнозувати 

параметри та оптимізувати організаційно-технологічні рішення у галузі будівництва 

та цивільної інженерії. 

ФК3. Уміння здійснювати кількісне та якісне оцінювання результатів наукових 

досліджень та можливість інтегрування знань з суміжних дисциплін при розв’язанні 

інженерних проблем в галузі будівництва та цивільної інженерії. 

ФК6. Здатність визначати новизну і рівень технологічних рішень в будівництві 

та реконструкції, розробляти та вдосконалювати наукові основи проектування, 

будівництва та реконструкції будівель, споруд та інженерних мереж. 

ФК7. Здатність отримувати наукові та практичні результати у сфері будівництва 

та цивільної інженерії, зокрема з використанням сучасних математичних методів та 

новітніх інформаційних технологій, комп’ютерних систем та мереж, програмних 

продуктів при створенні нових знань. 

ФК8. Здатність досліджувати та визначити проблему і ідентифікувати 

обмеження, включаючи ті, що пов’язані з проблемами охорони навколишнього 

середовища, сталого розвитку, збереження ресурсів, здоров'я та безпеки 

життєдіяльності й оцінками ризику. 

ФК9. Здатність формування критичного мислення,розуміння та вирішування 

проблем будівництва та цивільної інженерії під впливом змін у суспільстві, 

економіці та середовищі функціонування підприємств. 

ФК11. Здатність аналізувати ефективність роботи інженерних систем 

будівництва, зокрема опалення, теплогазопостачання, вентиляції, водопостачання і 

каналізації. 

 

 

 



Програмні результати навчання: 

ПРН1. Вміти здійснювати обґрунтований вибір методів наукових досліджень, 

оцінювати результати наукових розробок, їх наукову новизну та практичне 

значення, а також порядок та рівень впровадження досліджень. 

ПРН6. Виявляти протиріччя і не вирішені раніше проблеми або їх частини, 

формулювати наукові гіпотези, ставити та вирішувати завдання, оформлювати 

наукові роботи, організувати творчу наукову діяльність, роботу над статтями та 

доповідями у сфері будівництва та цивільної інженерії. 

ПРН7. Застосовувати системний підхід у прийнятті рішень при розв’язанні 

теоретичних та практичних задач галузі будівництва та цивільної інженерії. 

ПРН14.Застосовувати сучасні ефективні системи та технології опалення, 

вентиляції та теплогазопостачання для вирішення науково-практичних завдань 

будівництва та цивільної інженерії. 

ПРН18. Розробляти програми виробництва та реалізації нових технологій і видів 

будівельних матеріалів та конструкцій з метою подальшого їх просування на ринку 

та виявлення рівня відповідності запитам споживачів. 

А саме: 

знати:  

- наукові методи аналізу енергетичних показників технологічних процесів; 

- існуючи методи розрахунку параметрів динамічних систем; 

- наукові методи удосконалення показників при розробці та проектуванні, та 

експлуатації технологічних систем різного роду; 

- наукові методи аналізу регулювання навантаження технологічних систем; 

- методики вибору компоновки обладнання технологічних процесів; 

- методи вибору основного обладнання (нагнітачів, котлів), та системної 

оптимізації параметрів роботи окремих елементів, а також системи у цілому; 

володіти: 

- методами розрахунку граничних і реальних параметрів технологічних 

процесів різного роду; 

- науковими методами оптимізації регулювання продуктивності технологічних 

процесів; 

- методами побудови цифрових або графічних моделей параметрів роботи 

технологічних процесів та динамічній систем; 

- знанням критеріїв оцінки варіантів удосконалення технологічних процесів. 

вміти: 

- застосовувати загальні методи розрахунку продуктивності технологічних 

процесів на основі головних параметрів основного генеруючого обладнання, 

та виміряних параметрів роботи обладнання; 

- використовувати наукові методи для визначення причин розбіжності 

розрахункових і робочих параметрів технологічних процесів; 

- вибрати і обґрунтувати варіанти реконструкції технологічних процесів; 

- вибрати, обґрунтувати і розробити варіант реконструкції технологічних 

процесів; 



- Вибирати критерії оцінки варіантів удосконалення технологічних процесів, 

енергетичних і економічних показників їхньої роботи для співставлення 

різних варіантах удосконалення – реконструкції. 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість годин 

Лекції Самостійна 

робота 
Розділ 1. Наукові уявлення енергії та роботи  

1 Енергія. Робота. Потужність. Моделювання процесів з 

метою аналізу енергетичної ефективності роботи 

технологічних процесів. 

2 4 

2 Наукові методи для енергозбереження як основа 

розробки технологічних процесів.  
2 4 

3 Методики проектування динамічних систем. Аналіз 

параметрів роботи динамічних систем. 
2 4 

4 Показники роботи перетворювачів енергії. Нагнітачі: 

насоси, вентилятори, компресори. 
2 4 

5 Аналіз впливу опорів проточних частин на 

продуктивність та потужність динамічних систем. 
2 4 

6 Параметри роботи динамічних систем: нагнітач – 

мережа в поле пьезо параметрів і характеристик. 
2 4 

7 Опір або ефективність елементів або систем. 2 4 

8 Цифрові моделі технологічних процесів 2 4 

Розділ 2. Енергетичний аналіз ефективності інноваційних технологічних процесів 

9 Інноваційний характер розробки нових та 

удосконалення існуючих технологічних процесів. 
2 4 

10 Метаморфози розвитку технологій. 

Спонтанність та періодичність розвитку технологій. 
2 4 

11 . Розбіжності розрахункових і робочих параметрів 

технологічних процесів. Зняття обмежень потужності 

котлів шляхом коригування аеродинаміки елементів 

тягодуттьових трактів.  

2 4 

12 Традиційні та новітні критерії оцінки реконструкції 

проточних частин обладнання  
2 4 

13 Динамічні системи акліматизації. 2 4 

14 Енергетичні і економічні показники роботи 

аеродинамічної системи при різних варіантах 

реконструкції.  

2 4 

15 Енергетичний та екологічний аналіз ефективності 

обладнання та систем. 
2 4 

 Всього 30 60 

 

 

 

 



Критерії оцінювання та засоби діагностики 

 

Мінімальний рівень оцінювання щодо отримання «іспиту» за навчальною 

дисципліною «Удосконалення енергетичних параметрів технологічних процесів 

тгп та в» складає 60 балів і може бути досягнутий наступними засобами 

оцінювання: 

 

 

Засоби оцінювання Мінімаль

на 

кількість 

балів 

Максималь

на 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість у 

семестрі 

Поточне опитування 1 20 30 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (доповідь з 

переліку контрольних питань), або 
2 

40 70 
- Підсумковий (семестровий) контроль 

знань 
1 

Разом  60 100 
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