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1. Мета та завдання курсу 

Мета вивчення. Викладання навчальної дисципліни спрямоване на 

розширення та поглиблення теоретичних знань і практичних навичок з питань 

раціонального використання теплоти та водних ресурсів у 

сільськогосподарському виробництві; набуття фахових компетентностей для 

професійного підходу в економії енергоносіїв, ефективного використання 

технічного сільськогосподарського обладнання для підготовки та подачі тепла і 

води до місць призначення, нових підходів при використанні водних ресурсів в 

умовах глобального потепління. Оволодіння методами розрахунку систем 



 

тепловодопостачання в агропромисловому виробництві є невід’ємним 

елементом підготовки висококваліфікованих інженерних кадрів. 

 Завдання дисципліни – полягає у засвоєнні студентами теоретичних 

знань, набутті практичних навиків, формуванню можливостей самостійно 

розв’язувати конкретні інженерні задачі щодо проектування систем тепло- і 

водопостачання об’єктів агропромислового виробництва та частково житлово-

комунального сектору.  

2. Результати навчання 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:  

- нормативну базу та вимоги, які пред’являють до проектування 

інженерних систем об’єктів АПК та комунального сектору;  

- методи теплових розрахунків систем тепловодопостачання, приймаючи 

до уваги вид джерела первинної енергії;  

- основні теоретичні відомості про особливості роботи та побудови систем 

тепло- і водопостачання;  

- принципи роботи і конструкції теплоенергетичних пристроїв та 

установок, які використовуються в ланцюгу «джерело-споживач» систем тепло- 

і водопостачання.  

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:  

- виконувати теплові та гідравлічні розрахунки, креслення й графічні 

схеми, що відносяться до систем тепло- і водопостачання;  

- під час проектування систем тепловодопостачання використовувати 

сучасні спеціалізовані комп’ютерні програми для числового моделювання;  

- здійснювати техніко-економічне обґрунтування прийнятих інженерних 

рішень щодо доцільності застосування тієї чи іншої системи тепло- і 

водопостачання об’єктів АПК та комунального сектору.  

3. Структура курсу 

Тема 1 . Теплопостачання аграрних виробництв   

Аграрні виробництва, як споживачі тепла. Джерела енергії для 

виробництва тепла. Теплові системи в аграрному виробництві. Загальні поняття 

про термодинамічні процеси. Котельні установки та енергетичне паливо. 

Шляхи зниження теплових витрат у агропромисловому виробництві.  

Тема 2. Водопостачання аграрних виробництв  

Аграрні виробництва, як споживачі води. Водопостачання галуззі 

рослинництва. Водопостачання галуззі тваринництва. Системи водопостачання 

в аграрному виробництві. Використання водних ресурсів в умовах глобального 

потепління.  

4. Види контролю та система оцінювання 

Поточний контроль здійснюється під час проведення занять та включає: 

усне опитування студентів, захист практичних робіт, написання двох 

контрольних робіт,  самостійне виконання завдань. 

Підсумковий контроль – залік. 



 

До підсумкового контролю (заліку) допускаються здобувачі, які успішно 

виконали контрольні роботи та захистили практичні роботи, а також, а також 

відпрацювали пропущені заняття. 

 

Оцінка Критерії оцінювання знань здобувачів освіти 

«2» З допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання  окремі елементи навчального 

матеріалу та виконує зі значними труднощами окремі елементи практичних завдань. Під 

час відповіді і при виконанні практичних завдань припускаються суттєвих помилок.  

«3» Без достатнього розуміння відтворює основний навчальний матеріал та виконує 

практичні завдання з епізодичною допомогою викладача. З помилками дає визначення 

основних понять. Може частково аналізувати навчальний матеріал, порівнювати і робити 

висновки. При відповіді та виконанні практичних завдань припускається помилок, які 

може частково виправляти. 

«4» Володіє основним навчальним матеріалом в усній, письмовій і графічній формах та 

застосовує його при виконанні практичних завдань як в типових, так і в дещо 

ускладнених умовах. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює і систематизує 

інформацію та робить висновки. Його відповідь в цілому правильна, логічна і достатньо 

обґрунтована. Виконує практичні завдання з типовим алгоритмом з консультацією 

викладача. При відповіді та виконанні практичних завдань припускається несуттєвих 

помилок, які може виправляти.  

«5» Володіє системними знаннями навчального матеріалу та ефективно їх застосовує для 

виконання практичних завдань, що передбачені навчальною програмою. Відповідь 

студента повна, правильна, логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення. Вміє 

самостійно знаходити і користуватися джерелами інформації, оцінювати отриману 

інформацію. Встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні зв’язки. Робить 

аргументальні висновки. Бездоганно виконує практичні завдання як з використанням 

типового алгоритму, так і за самостійно розробленим алгоритмом. 

 

5. Політика дисципліни 

5.1. Відвідування занять 

Відвідування занять здобувачами вищої освіти є обов’язковим (у разі 

неможливості відвідати заняття повідомляється викладач). Пропущені заняття 

відпрацьовуються у визначений викладачем час. Здобувачі вищої освіти 

зобов’язані дотримуватися усіх строків, визначених для виконання усіх видів 

робіт, передбачених змістом навчальної дисципліни, та старанно виконувати 

завдання, брати активну участь в освітньому процесі.  

5.2. Політика щодо академічної доброчесності 

Роботи здобувачів вищої освіти повинні бути оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування, списування є прикладами академічної недоброчесності. 

Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі здобувача 

вищої освіти є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від 

масштабів плагіату.  

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має 

бути виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право 

змінити тему завдання. 



 

5.3. Політика щодо перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу 

заступника директора з навчальної роботи. 

5.4. Політика щодо оскарження оцінювання 

Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він 

може опротестувати виставлену викладачем оцінку у встановленому 

порядку. 

6. Навчальні матеріали, ресурси та обладнання  

1. Дідур В.А., Стручаєв М.І. Теплотехніка, теплопостачання і використання 

теплоти в сільському господарстві / За заг. ред. В.А. Дідура. – К.: Аграрна 

освіта, 2008. – 233с.  

2. Драганов Б.Х. та ін. Проектування систем теплопостачання сільського 

господарства. - К.: Техніка, 2003. – 160 с. 

3. Теплові мережі: ДБН В.2.5-39:2008. – [Чинний з 2009–01–07]. – К.: 

Мінрегіонбуд України, 2009. – 56 с. – (Інженерне обладнання будинків і споруд. 

Зовнішні мережі і споруди) (Державні будівельні норми України).  

4. Котельні: ДБН В.2.5 – 77:2014. – [Чинний від 2015-01-01]. – К.: 

Мінрегон України, 2014. – 48 с. – (Державні будівельні норми України). 

5. Шульга М.О., Алексахін О.О. Теплопостачання та гаряче 

водопостачання. Навч. посібник. – Харків: ХНАМГ, 2004. – 229 с.  

6. Алексахін О.О., Герасимова О.М. Приклади і розрахунки з 

теплопостачання та опалення. – Харків: ХДАМГ, 2002. – 206 с. 

7. Ткаченко С. Й. Розрахунки теплових схем та основи проектування 

джерел теплопостачання / Ткаченко С. Й., Чепурний М. М., Степанов Д. В. – 

Вінниця : ВНТУ, 2005. – 140 с. 

Необхідне обладнання: ноутбук, мультимедія. 

 


