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Загальна інформація про курс 

Анотація 
В рамках курсу розглядаються теоретичні основи і надаються практичні навички із вирішення сучасної глобальної проблеми – зниження 
негативного впливу енергетичних силових агрегатів на навколишнє середовище. Розкриваються особливості визначення та прогнозування 
показників екологічності ДВЗ, розробки та реалізації заходів, що надають можливість знизити токсичні викиди при виробці енергії. 

Цілі курсу 
Забезпечення майбутніх інженерів теоретичними знаннями та практичними навичками, необхідними для вирушення  проблем зниження 
питомих витрат палива на одиницю роботи із урахуванням екологічних характеристик силових установок, що є обов’язковим етапом для 
підвищення технічного рівня вітчизняних двигунів й забезпечення показників ефективності, які б відповідали кращим світовим зразкам. 

Формат  Лекції, пояснення, демонстрації, практичні роботи, індивідуальні заняття, консультації. Підсумковий контроль - іспит 
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Результати навчання: 

РН 1. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що 

включають сучасні наукові здобутки, а також критичне осмислення сучасних 

проблем у галузі енергетичного машинобудування для розв’язування 

складних задач професійної діяльності        

РН 2. Здійснювати пошук необхідної інформації у науково-технічній і 

патентній літературі, базах даних, інших джерелах з технологій і процесів у 

галузі енергетичного машинобудування, на їх основі, систематизувати, 

аналізувати та оцінювати відповідну інформацію      

РН 4. Розробляти і реалізовувати проекти у галузі енергетичного 

машинобудування та пов’язані з нею міждисциплінарні проєкти з 

урахуванням технічних, економічних, правових, соціальних та екологічних 

аспектів   

РН 5. Створювати новітні технології та процеси і обґрунтовувати вибір 

обладнання та інструментів, з урахуванням обмежень в енергетичному 

машинобудуванні на основі сучасних знань в енергетичній та суміжних 

галузях 

РН 8. Розробляти, обирати та застосовувати ефективні розрахункові 

методи розв’язання складних задач енергетичного машинобудування   

РН 9. Формулювати та вирішувати інноваційні задачі галузі 

енергетичного машинобудування з урахуванням вимог до результатів, 

технічних стандартів, а також нетехнічних (суспільство, здоров'я і безпека, 

інтелектуальна власність, навколишнє середовище, економіка і виробництво) 

аспектів           

РН 12. Здійснювати ефективний захист інтелектуальної власності у 

галузі енергетичного машинобудування 

РН 13. Управляти складними робочими процесами у галузі 

енергетичного машинобудування, у тому числі такими, що є 

непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів  

 

 



 

Теми що розглядаються  

Тема 1. Загальні питання впровадження енергозаощаджуючих 

технологій в енергетиці. Напрямки і резерви енергозаощадження в 

енергетичних установках з ДВЗ. Термодинамічні основи максимального 

тепловикористання. Системи утилізації теплоти. 

Тема 2. Методи оцінки та рівні паливо-екологічних показників 

енергетичних установок на транспорті і стаціонарних установках.  

Тема 3. Вплив традиційних та альтернативних палив на 

енергозбереження в ДВЗ. Удосконалення показників енергозбереження при 

поліпшенні характеристик традиційних палив двигунів з примусовим 

запаленням. Альтернативні палива для двигунів з примусовим запаленням. 

Удосконалення показників енергозбереження при поліпшенні характеристик 

традиційних палив дизелів. Альтернативні палива для дизелів. 

Тема 4. Підвищення показників енергозбереження дизелів впливом на 

робочий процес дизелів. Вплив сумішоутворення, ступеня стиску, 

характеристик подачі повітря, інтенсифікації паливоподачі на показники 

енергозбереження дизелів. Рециркуляція відпрацьованих газів. 

Тема 5. Підвищення показників енергозбереження двигунів з 

примусовим запаленням. Вплив сумішоутворення, ступеня стиску, 

характеристик подачі повітря, інтенсифікації паливоподачі на показники 

енергозбереження дизелів. Нейтралізація відпрацьованих газів. 

Тема 6. Термодинамічний аналіз ефективності енергозбереження в 

ДВЗ. Комплексний паливно-екологічний критерій якості ДВЗ. Приклади 

використання комплексного паливно-екологічного критерію якості ДВЗ при 

оцінці ефективності альтернативних палив. 

Тема 7. Підвищення енергоефективності двигунів з іскровим 

запалюванням і самоспалахуванням за рахунок оптимізації робочого процесу 

Тема  8. Підвищення енергоефективності ДВЗ за рахунок нейтралізації 

їх викидів з використанням комп’ютерних технологій керування та при їх 

виготовленні і експлуатації. 



Форма та методи навчання 

Використовуються словесні методи навчання (лекції, пояснення, 

інструктажі), наочні методи (ілюстрації, демонстрації), практичні методи 

(практичні роботи). 

Поточний контроль реалізується у формі опитування, виконання 

практичних занять та індивідуального завдання, проведення контрольних 

робіт. Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час 

самостійної роботи студента, проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

- з практичних занять, індивідуальних завдань – за допомогою 

перевірки виконаних завдань. 

Поточний контроль з перевірки якості засвоєння студентами 

змістовних модулів проводиться в письмовій формі за контрольними 

завданнями. Результати поточного контролю (поточна успішність) 

враховуються для виставлення заліку (з оцінкою) з даної дисципліни. 

Семестровий контроль проводиться в формі заліку (з оцінкою). Форма 

семестрового контролю - письмова за контрольними завданнями. Студент 

вважається допущеним до семестрового контроля за умови повного 

відпрацювання усіх практичних занять, передбачених навчальною 

програмою, а також підготовленого та перевіреного викладачем курсового 

проекту. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Таблиця 2. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий 

модуль 3 

 

Т1 Т2 

 

Т3 Т4 

 

Т5 

 

Т6 Т7 

100 12 15 13 15 15 15 15 

 

Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів.  

Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід 

розуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, 



проекти, тощо), що використовуються при оцінюванні досягнень особами, 

що навчаються, очікуваних результатів навчання. 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння 

кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати вивчення 

компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та 

відповідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає 

можливість стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні 

знання, розуміння, компетенції. 

Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити 

особа, яка навчається, щоб продемонструвати досягнення результату 

навчання. 

Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань 

та вмінь студентів є: 

1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за 

рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів 

протягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку 

викладачів з кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної 

діяльності. 

2. Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається за 

рахунок контролю протягом семестру із використанням 100 бальної шкали 

(табл. 2). Оцінки обов’язково переводять у національну шкалу (з 

виставленням державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, 

„задовільно” чи „незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 

 
Таблиця 3 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 

Рейтингова 

Оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та її 

визначення 

Національн

а  оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

90-100 

 

 

 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

 

 

Відмінно 

   

- Глибоке знання 

навчального матеріалу 

модуля, що містяться в 

основних і додаткових 

літературних джерелах; 

- вміння аналізувати 

явища, які вивчаються, в 

їхньому взаємозв’язку і 

розвитку; 

- вміння проводити 

теоретичні розрахунки; 

- відповіді на запитання 

чіткі, лаконічні, логічно 

послідовні; 

- вміння  вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання 

можуть  містити 

незначні 

неточності                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Глибокий рівень знань 

в обсязі обов’язкового 

матеріалу, що 

Відповіді на 

запитання 

містять певні 



82-89 В Добре 

 

передбачений модулем; 

- вміння давати 

аргументовані відповіді 
на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

неточності; 

 

 

 

 

75-81 

 

 

 

С 

 

 

 

Добре 

 

- Міцні знання матеріалу, 

що вивчається, та його 

практичного 

застосування; 

- вміння давати 

аргументовані відповіді 
на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати 

практичні задачі. 

- невміння 

використовувати 

теоретичні 

знання для 

вирішення 

складних 

практичних 

задач. 

 

 

 

 

64-74 

 

 

 

Д 

 

 

 

Задовільно 

 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу, що 

вивчається, та їх 

практичного 

застосування; 

- вміння вирішувати 

прості практичні задачі. 

Невміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання; 

- невміння 

аналізувати 
викладений 

матеріал і 

виконувати 

розрахунки; 

- невміння 

вирішувати 

складні 

практичні 

задачі. 

 

 

 

 

 

60-63  

 

 

 

 

 

 Е 

 

 

 

 

 

 

Задовільно 

 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу 

модуля, 

- вміння вирішувати 

найпростіші практичні 

задачі. 

Незнання 

окремих 

(непринципових

) питань з 

матеріалу 

модуля; 

- невміння 

послідовно і 

аргументовано 
висловлювати 

думку; 

- невміння 

застосовувати 

теоретичні 

положення при 

розвязанні 

практичних 

задач 



 

 

 

 

 

35-59 

 

 

 

 

 

FХ 

 (потрібне 

додаткове 

вивчення) 

 

 

 

 

 

Незадовільн

о 

 

Додаткове вивчення 
матеріалу модуля може 

бути виконане в терміни, 

що передбачені 

навчальним планом. 

Незнання 

основних 

фундаментальн

их положень 
навчального 

матеріалу 

модуля; 

- істотні 

помилки у 

відповідях на 

запитання; 

- невміння 

розв’язувати 

прості 

практичні 

задачі. 

 

 

 

1-34 

 

 

 

 F  

 (потрібне 

повторне 

вивчення) 

 

 

 

Незадовільн

о 

 

 

 

 

 

             

- 

- Повна 

відсутність 

знань значної 

частини 

навчального 

матеріалу 

модуля; 

- істотні 

помилки у 

відповідях на 

запитання; 

-незнання 

основних 

фундаментальни

х положень; 

- невміння 

орієнтуватися під 

час розв’язання  

простих 

практичних 

задач 
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с.  

2. Кондратенко О. М. Метрологічні аспекти комплексного критеріального 

оцінювання рівня екологічної безпеки експлуатації поршневих 

двигунів енергетичних установок: [монографія] Держ. служба України 

з надзвичайн. ситуацій, Нац. ун-т цивіл. захисту України. - Харків : 

Бровін О. В., 2019. - 529 с. 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

1. http://www.insat.org.ua/ - сайт ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ" 

– організації, що проводить сертифікаційні випробування автотранспортних 

засобів і двигунів внутрішнього згоряння на відповідність  нормам ЄЕК 

ООН 

2. http://osvita.ua/vnz/reports/law - сайт із законодавством України у 

сфері Екології та екологічної безпеки  

3. http://library.kpi.kharkov.ua/ - науково-технічна бібліотека НТУ «ХПІ» 

4. http://web.kpi.kharkov.ua/diesel - сайт кафедри двигунів 

внутрішнього згоряння НТУ «ХПІ». 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Параметрична оптимізація в 

двигунобудуванні 

Кваліфікаційна робота магістра 

Експлуатація та надійність двигунів 

внутрішнього згоряння, комбінованих 

та гібридних силових установок 

 

Прогресивні технології машинного 

виробництва в двигунобудуванні 

 

Тепло- та масообміні процеси в 

двигунах внутрішнього згоряння 
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