




– ФК 2 — здатність брати участь у плануванні та проведенні експериментальних 

досліджень на установці; 

– ФК 5 — здатність до постійного розвитку компетентностей у сфері прикладної 

фізики, інженерії та комп’ютерних технологій. 

 

 

ЗНАННЯ: 

– теоретичних основ та методів розрахунку когенераційних систем а також основних 

характеристик існуючих теплових двигунів і теплообмінного обладнання; 

– теоретичних основ та методів розрахунку когенераційних систем а також основних 

характеристик існуючих теплових двигунів і теплообмінного обладнання. 

ВМІННЯ: 

– компонувати та розраховувати когенераційні системи для різноманітних умов їх 

експлуатації; 

– ПРН 11  знаходити науково - технічну інформацію з різних джерел з 

використанням сучасних інформаційних технологій; 

– ПРН 12  класифікувати, аналізувати та інтерпретувати науково – технічну 

інформацію в галузі прикладної фізики; 

– ПРН 13 організовувати результативну професійну діяльність індивідуально і як 

член команди. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 

Розділ 1. Загальні питання когенерації 

Тема 1.1. Когенерація в світі та Україні. 

Когенерація у світі, когенерація в Україні. Основні стимули і перепони для широкого 

впровадження когенераційних технологій. 

Тема 1.2. Основні типи когенераційних технологій. 

Принципи побудови систем комбінованого виробництва теплової та електричної енергії. 

Утилізаційні та скидні схеми когенерації. Побудова когенераційної установки шляхом 

надбудови існуючих джерел скидної теплоти енергетичними тепловими двигунами, або ж 

існуючих енергетичних установок з газовими турбінами чи поршневими двигунами 

утилізаторами скидної теплоти. 

Розділ 2. Теплові двигуни для когенераційних установок 

Тема 2.1. Когенераційні схеми з використанням газових турбін.  

Енергетичні, технічні та екологічні характеристики турбін. Конструкція, основні 

параметри, включаючи екологічні показники, особливості використання в когенераційних 

схемах. Виробництво в Україні та світі. 

 

Тема 2.2. Когенераційні схеми з використанням газопоршневих двигунів. 

Енергетичні, технічні та екологічні характеристики двигунів. Конструкція, основні 



параметри, включаючи екологічні показники, особливості використання в когенераційних 

схемах. Виробництво в Україні та світі. 

Тема 2.3. Когенераційні схеми з використанням парових турбін ті інших іноваційних 

технологій. 

Енергетичні, технічні та екологічні характеристики турбін. Конструкція, основні 

параметри, включаючи екологічні показники, особливості використання в когенераційних 

схемах. Виробництво в Україні та світі. 

Розділ 3. Утилізатори теплоти для когенераційних установок 

 

Тема 3.1. Когенераційні системи з паровими та водогрійними котлами. 

Особливості використання парових та водогрійних котлів в когенераційних схемах, 

характеристики таких котлів, включаючи екологічні показники. Утилізація теплоти 

пароутворення продуктів згорання природного газу. 

Тема 3.2. Когенераційні системи з рекуперативними теплообмінниками. 

Типи рекуперативних теплообмінників, конструкція, теплові та гідравлічні 

характеристики, інтенсифікація теплообміну. 

 

Розділ 4. Когенераційно — холодильні системи (тригенерація) 
 

Тема. 4.1. Схеми когенераційно — холодильних систем. 

Принципи роботи холодильних машин. Схеми комбінованого виробництва електричної 

енергії, теплоти та холоду. Тригенераційні системи енергопостачання різноманітних 

об’єктів. 

Тема 4.2. Обладнання для тригенераційних систем. 

Теплообмінники та холодильні машини. 

 

Розділ 5. Паливо для когенераційних установок 

 

Тема 5.1. Паливо для когенераційних установок. 

Рідкі палива, природний газ, шахтний метан, біогаз, попутні гази, генераторні гази, 

газифікація вугілля та інші гази штучного генерування. Особливості використання в 

когенераційних установках. Паливні компресори. 

Тема 5.2. Управління шкідливими викидами в когенераційних установках. 

Нормативи викидів шкідливих газів для енергетичних об’єктів. Механізми утворення 

шкідливих викидів. Методи зменшення викидів оксидів азоту в теплових двигунах. 

Управління викидами шкідливих газів в когенераційних установках. 

 

3. Заплановані види навчальної діяльності та методи навчання 

 

Заплановані види навчальних занять: лекції, семінарські заняття, а також 

консультації. 



Під час навчання враховуються фактори, які впливають на навчання аспірантів 

(наприклад, модель 3P Джона Біггса), принципи ефективного навчання (наприклад, 

принципи Чікерінга та Гемпсона) тощо. Навчання здійснюється на основі 

студентоцентрованого підходу та стратегії взаємодії викладача та студента з метою 

засвоєння студентами матеріалу та розвитку у них практичних навичок. Особлива увага 

приділяється принципу заохочення студентів до активного навчання, у відповідності з 

яким аспіранти мають працювати над практичними тематичними завданнями, які 

дозволять в подальшому вирішувати реальні проблеми та завдання. 

Під час навчання застосовуються: 

- стратегії активного і колективного навчання; 

- евристичні методи (методи створення ідей, методи вирішення творчих завдань, 

методи активізації творчого мислення); 

- метод проблемно-орієнтованого навчання; 

- системи реагування аудиторії (audience response system). 

Під час навчання та для взаємодії з аспірантами використовуються сучасні 

інформаційно-комунікаційні та мережеві технології для вирішення навчальних завдань, а 

також обладнання (проектор та електронні презентації для лекційних та семінарських 

занять). 

 

4. Оцінювання результатів навчання 

Семестрова атестація проводиться у вигляді екзамену. Для оцінювання результатів 

навчання застосовується 100-бальна рейтингова система . 
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