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1. Мета і завдання дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Теоретичні основи теплотехніки» 

є забезпечення здобувачів вищої освіти комплексом знань, умінь та навичок, 

необхідних для застосування у професійній діяльності, зокрема, з основ 

термодинаміки і тепломасообміну процесів, що протікають в тепловому обладнанні, 

яке використовується в машинобудуванні. Вивчення способів отримання, 

 



перетворення, передачі та використання теплоти, методів розрахунку та вибору 

теплотехнічного обладнання. 

Завдання вивчення дисципліни: 

- формування компетентностей, важливих для особистісного розвитку фахівців 

та їхньої конкурентно-спроможності на сучасному ринку праці; 

- надання здобувачам теоретичних знань та практичних навичок з таких питань, 

як  виконання теплових розрахунків теплотехнічного обладнання, термодинамічних 

систем, їх вузлів та елементів. 

Формування компетентностей (ЗК – загальних, ФК – спеціальних (фахових, 

предметних)): 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу. 

3К2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

3К4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

3К5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

3К6. Здатність проведення досліджень на певному рівні. 

Формування фахових компетентностей (ФК):  

ФК2.  Здатність застосовувати фундаментальні наукові факти, концепції, 

теорії, принципи для розв’язання професійних задач і практичних проблем 

галузевого машинобудування. 

ФК3. Здатність застосовувати відповідні кількісні математичні, наукові та 

технічні методи для вирішення інженерних завдань галузевого машинобудування. 

ФК4. Здатність втілювати інженерні розробки у галузевому машинобудуванні 

з урахуванням технічних, організаційних, правових, економічних та екологічних 

аспектів за усім життєвим циклом машини: від проектування, конструювання, 

експлуатації, підтримання працездатності, діагностики та утилізації. 

ФК7. Здатність приймати ефективні рішення щодо вибору матеріалів, 

обладнання, процесів та поєднувати теорію і практику для розв’язання інженерних 

завдань. 

2. Результати навчання 

В результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен набути 

результати (програмні результати навчання (ПР)): 

РН1. Знання і розуміння задач технологічних, фундаментальних та 

інженерних наук, що лежать в основі галузевого машинобудівання. 

РН2. Знання та розуміння механіки і машинобудування та перспективи їх 

розвитку. 

У результаті вивчення дисципліни здобувач повинен: 

знати: 

- основні закони термодинаміки і теплообміну; 

- методи термодинамиічного аналізу машин та апаратів, в яких здійснюється 

перетворення теплоти в роботу, методи підвищення їх коефіцієнтів, корисної дії, 

закони переносу теплоти; 

- використання теплоти в галузевому машинобудівному та виробництві; 

- математичне описання процесів; 

- методи теплового розрахунку теплотехнічного обладнання; 



вміти: 

- застосовувати теоретичні знання для вирішення конкретних задач при 

проектуванні та експлуатації теплотехнічного обладнання, яке використовується в 

машинобудуванні; 

- грамотно і ефективно використовувати теплове обладнання; 

- виявляти та використовувати вторинні енергоресурси та нетрадиційні 

джерела енергії; 

набути соціальних навичок (soft-skills): 

- здійснювати професійну комунікацію, ефективно пояснювати і презентувати 

матеріал, взаємодіяти в проектній діяльності; 

3. Політика курсу та академічна доброчесність 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 

академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення.  

При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському національному 

технічному університеті студенти, викладачі та адміністрація діють відповідно до: 

Положення про організацію освітнього процесу; Положення про організацію 

вивчення навчальних дисциплін вільного вибору; Положення про рубіжний 

контроль успішності і сесійну атестацію студентів ЦНТУ; Кодексу академічної 

доброчесності ЦНТУ. 

4. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Основні поняття і положення. Перший та другий 

закони термодинаміки. Термодинамічні властивості реальних газів, вологого 

повітря, водяної пари. Термодинамічні основи аналізу потоку газів і парів.  

 Тема 1. Предмет, завдання та зміст курсу. Газові суміші. Мета курсу. 

Структура курсу. Термодинаміка, теплообмін, теплотехнічні установки. Основні 

поняття і визначення. Термодинамічна система. Термодинамічний процес. 

Параметри стану робочого тіла. Ідеальний газ. Рівняння стану ідеального газу. 

Газова стала. Поняття газових смішей. Закон Дальтона. Способи задання складу 

суміші газів. Співвідношення між масовими і об’ємними частками. Газова стала, 

середня молекулярна маса суміші газів. Парціальний тиск.  

Тема 2. Перший закон термодинаміки. Другий закон термодинаміки. 

Внутрішня енергія, робота термодинамічного процесу, теплота процесу. 

Теплоємність, види теплоємностей, розрахунок теплоємностей. Рівняння Майєра. 

Математичний вираз першого закону термодинаміки. Ентальпія. Ентропія. Аналіз 

термодинамічних процесів: ізохорного, ізобарного, ізотермічного, адіабатного, 

політропного. Основні положення другого закону термодинаміки. Колові 

термодинамічні процеси або цикли. Прямий і зворотній цикл Карно. Термічний 

к.к.д. і холодильний коефіцієнт циклів. Аналітичний вираз другого закону 

термодинаміки. 

Тема 3. Водяна пара і її характеристики. Вологе повітря насичене і 

ненасичене. p-v, T-S діаграми водяної пари. Аналіз основних термодинамічних 

процесів з водяною парою. H-S діаграма водяної пари. Абсолютна і відносна 

вологість повітря. Вологовміст. H-d діаграма вологого повітря. 

Тема 4. Рівняння першого закону термодинаміки для потоку речовини. 

Витікання газів і парів. Рівняння Маха. Дроселювання газів і парів. 



Змістовий модуль 2. Цикли компресорів та теплових двигунів. Фізичні 

основи передачі теплоти. Теплопередача. Теплотехнічні  установки. Котельні 

установки та теплоагрегати. Викорстання теплоти на виробництві в  

машинобудуванні. Теплові насоси. 

Тема 5.  Термодинамічні основи роботи компресорів та їх цикли. Схеми та 

термодинамічні цикли компресорів. Одноступінчастий поршневий компресор. 

Ізотермічне, адіабатне, політропне стискування, обємний коефіцієнт корисної дії. 

Багатоступінчастий компресор. 

Тема 6. Цикли двигунів внутрішнього згорання. Класифікація ДВЗ. Схеми 

та термодинамічні цикли ДВЗ. Аналіз циклів ДВЗ. Термічний к.к.д. 

 Тема 7. Фізичні основи передачі теплоти. Теплопередача. Види 

розповсюдження теплоти: теплопровідність, конвекція, теплове випромінювання. 

Температурне поле, температурний градієнт, тепловий потік, густина теплового 

потоку. Теплопровідність. Закон Фурє. Коефіцієнт теплопровідності. Умови 

однозначності. Теплопровідність плоских та циліндричних стінок при стаціонарних 

режимах. Конвективний теплообмін. Закон Ньютона-Ріхмана. Коефіцієнт 

тепловіддачі. Основи теорії подібності, теплова подібність, критерії подібності. 

Критеріальне рівняння конвективного теплообміну Теплопередача через плоску 

циліндричну стінку. Коефіцієнт теплопередачі. Складний теплообмін. 

Тема 8.  Котельні установки та теплоагрегати. Принцип дії котельного 

агрегату з природною циркуляцією води. Тепловий баланс та К.К.Д. котельного 

агрегату. Визначення витрат палива котельним агрегатом. Електрообігрівачі та їх 

застосування. 

Тема 9. Викорстання теплоти на виробництві в машинобудуванні. 

Тепловий режим і розрахункові параметри повітря в приміщенні. Теплообмін в 

приміщенні. Розрахунок обміну повітря в приміщенні. Кондиціювання повітря в 

приміщенні. 

Тема 10.  Теплові насоси.  Теплові насоси для промисловості. Альтернативні 

джерела енергії. Теплові насоси: переваги, недоліки та перспективи застосування. 

Використання сучасних енергозберігаючих технологій, що забезпечують 

економічну ефективність. Застосування теплових насосів для видобутку теплової 

енергії нестандартним способом. Використання відновлювальних екологічно чистих 

низькотемпературних джерел енергії (повітря, грунту, води) в різних видах 

теплових насосів для застосування їх на виробництві в галузевому машинобудуванні  

для теплопостачання. Ефективність використання теплових насосів. 
 

5. Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю студентів, усне 

опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 

Форма підсумкового контролю: залік. 

Рейтинг здобувача із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною 

шкалою, у тому числі: перший модуль – 50 балів, другий модуль – 50 балів. 

Семестровий залік полягає в оцінці рівня засвоєння здобувачем вищої освіти 

навчального матеріалу на лекційних, практичних, семінарських або лабораторних 



заняттях і виконання індивідуальних завдань за стобальною та дворівневою 

(«зараховано», «не зараховано») та шкалою ЄКТС результатів навчання. 
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