
Форма № Н- 2.02.01 

        СИЛАБУС                    

        навчальної дисципліни  Основи термодинаміки і теплотехніки 

спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

освітньо-професійна програма  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Вибіркова дисципліна 

Форма навчання Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

 

_6_кредити /  _180_годин 
_6_ семестр –  3 -го року навчання 

 

Мова викладання Українська 

 
Анотація 

дисципліни 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Основи 

термодинаміки і теплотехніки» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки фахового молодшого бакалавра 

галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування спеціальності 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології . 

 
Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Програмою дисципліни „Основи термодинаміки і теплотехніки" 

передбачається вивчення параметрів ідеального газу, газових 

сумішей, теплоємності робочого тіла, законів термодинаміки, основ 

теплопередачі, теплообмінних апаратів, котельних установок, 

основних понять і законів гідростатики, гідродинаміки та 

термодинаміки. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи 

теплотехніки і гідравліки» є набуття знань, навичок, умінь 

необхідних студентам для творчого професійного мислення, 

розвитку навичок самостійної роботи для вибору тепло- та 

гідроматеріалів у відповідності до їх фізичних, технологічних 

характеристик та умов застосування. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

РН 2. Використовувати основні принципи фізики, 

електротехніки, електромеханіки, електроніки, схемотехніки, 

мікропроцесорної техніки для розрахунку параметрів та 

характеристик типових елементів систем автоматизації. 

РН 3. Знати основні принципи та методи вимірювання основних 

технологічних параметрів для обґрунтування вибору засобів 

вимірювань та оцінювання їх метрологічних характеристик. 

РН 4. Знати принципи роботи технічних засобів автоматизації та 

вміти обґрунтувати їх вибір на основі аналізу властивостей, 

призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до 

системи автоматизації та експлуатаційних умов; демонструвати 

навички налагодження технічних засобів автоматизації та 

вбудованих систем керування. 



РН 5. Вміти аналізувати об’єкти автоматизації (за галузями 

діяльності) і обгрунтовувати вибір структури, алгоритмів та схем 

керування ними на основі результатів дослідження їх 

властивостей.РН19.  Використовувати сучасне обладнання та 

програмне забезпечення під час виконання розрахунків, 

моделювання і проектування електротехнічного, 

електроенергетичного та електромеханічного обладнання, 

відповідних комплексів і систем. 

РН 12. Знати та застосовувати вимоги нормативних документів і 

стандартів для конструювання типових схем автоматизації. 

РН 13. Враховувати соціальні, екологічні аспекти та вимоги 

охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час 

формування технічних рішень. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

ЗК1. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК4. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 6. Здатність здійснювати безпечну діяльність. 

ЗК 7. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідності його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

CK1. Здатність застосовувати базові знання математики в обсязі, 

необхідному для використання математичних методів у галузі 

автоматизації. 

СКЗ. Здатність застосовувати знання про основні принципи та 

методи вимірювання основних технологічних параметрів, 

необхідних для обслуговування систем автоматизації. 

 

Структура дисципліни 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

розділів: 

1. Теоретичні основи термодинаміки 

2. Теоретичні основи гідравліки 

3. Основи теплопередачі 

4. Теплоенергетичні установки 

5. Насосні установки 

 

 Міжпредметні зв’язки  

Вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях отриманих 

студентами з дисциплін "Фізика", "Хімія". 

У свою чергу знання з дисципліни необхідні для вивчення 

дисциплін: «Теорія автоматичного керування та регулятори», 

«Автоматизація виробничих процесів». А також знання з даної 

навчальної дисципліни є теоретичною базою для вивчення 

студентами дисциплін спеціального циклу та є підґрунтям для 

виконання курсового та дипломного проектування. 



 
Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 50 

Практичні 10 

Самостійна робота 120 

                                            ЗАЛІК 

 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка 
за національною 

шкалою 

90-100 А 5 (відмінно) 

80-89 В 
4 (добре) 

70-79 С 

60-69 D 
3 (задовільно) 

50-59 Е 

 

35-49 
 

FX 

2 (незадовільно) 
з можливістю повторного 

складання 

 

0-34 
 

F 

2 (незадовільно) 
з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

Викладач(і) Маковійчук Василь Вікторович 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 
в Moodle) 

 
https:/ dn.chic.cv.ua 

 

Розглянуто та затверджено  

на засіданні циклової комісії  

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, 

автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій 

                                    (назва комісії) 

Протокол № __ від ___ ___________ 202_ р. 

 

Голова циклової комісії ________ (Поцілуйко-Григоряк Г.В.) 
                        (підпис)   
              
              

 

  Політика оцінювання та 

академічної доброчесності 

Оцінювання проводиться за національною (4-бальною) шкалою. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. У випадку таких подій – реагування відповідно до 

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього 

процесу. 

 
Рекомендована 

література 

Основна (базова): 

1.  1. Дубровська В.В. Термодинаміка та теплообмін: навч. посіб. / 

Автори: В.В. Дубровська, В.І. Шкляр – К.: НТУУ«КПІ», 2016. – 150 с.  

2. Константінов С.М., Панов Є.М. Теоретичні основи теплотехніки: 

Підручник. – К.: «Золоті ворота», 2012. – 592 с.  
Допоміжна: 

1. Б.Х. Драганов, А.А. Долінський, А.В. Міщенко, Є.М. Письменний. 

Теплотехніка: Підручник – Київ: «ІНКОС»., 2005. –504 с. 

Інформаційні 

ресурси 

Електронна бібліотека  Чернівецького індустріального фахового 

коледжу 

https://idgu.in.ua/
http://dn.chic.cv.ua/

