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І. Загальні відомості 
 

Випускники теплоенергетичного факультету спеціальності 7.090521 «Теплові електричні 
станції» готуються для роботи з експлуатації, проектування, налагодження і ремонту основного 
та допоміжного устаткування котлотурбінних цехів та допоміжних господарств ТЕС. Тому 
спецкурс «Режими роботи та експлуатація ТЕС» є логічним завершенням вивчення студентами 
спеціальності 7.09.0521 - «Теплові електричні станції» курсів, що читалися раніше: 
«Термодинаміка», «Тепломасообмін», «Котельні установки» , «Парові та газові турбіни», 
«Тепломасообмінні апарати», «Термічна та хімічна обробка води», «Теплові та атомні 
електростанції», «Технологічні системи ТЕС та АЕС», «Експлуатація турбоустановок ТЕС», 
«Експлуатація котельних установок ТЕС», «Гідрогазодинаміка» та ін. і має своєю метою синтез 
знань студентів щодо спеціальності «ТЕС». Курс пов’язує елементи, системи та допоміжне 
обладнання електростанції в єдине ціле і розкриває сутність їх взаємодії в умовах експлуатації 
при різних режимах роботи ТЕС в енергосистемі. Вивчення курсу базується на використанні 
методів термодинамічного аналізу, теорії імовірності та математичної статистики, теорії 
надійності, встановленні взаємозв’язків фізичних процесів та явищ. 

В курсі розкриваються методи оптимізації роботи ТЕС, нові підходи до вдосконалення 
обладнання та процесів, питання модернізації та реконструкції  теплових електростанцій, 
шляхи та засоби забезпечення ефективності та надійності енергопостачання електричної та 
теплової енергії при покритті графіка навантаження енергосистеми, а також робота обладнання 
та схем при нестаціонарних режимах (часткове навантаження, пуски, зупинку та ін.) з метою 
підвищення маневреності, економічних та екологічних показників енергоблоків. 

Згідно з навчальними планами підготовки спеціалістів та магістрів зі спеціальності 
7.09.0521, 8.09.0521 «Теплові електричні станції» на ТЕФ НТУ «КПІ» курс «Режими роботи та 
експлуатації ТЕС» відноситься до циклу базових дисциплін професійної та практичної 
підготовки за напрямком «Енергетика». 

Предметом курсу є вивчення способів та процесів при експлуатації теплових 
електростанцій в об’єднаній енергетичній системі України. 

Об’єктом навчальної дисципліни є методи покриття навантажень енергоблоками ТЕС в 
процесі експлуатації при стаціонарних і нестаціонарних режимах; оцінка техніко-економічних 
показників та власних витрат при різних режимах експлуатації, теплові пускові схеми 
енергоблоків з різних теплових станів; енергетичні характеристики агрегатів та блоків. 

За переліком кредитних модулів програма дисципліни має код            і викладається в 
обсязі кредитів ECTS. 
 

II. Розподіл навчального часу 
Навчальний  

час 
Розподіл навчальних годин  Контрольні  

заходи 
Семестр 

 
кредити акад. 

год. 
лекц. практ. 

 
лаб. роб. СРС+ екз. ДКР  

 
РР сем. 

атест. 

10 5,5 198 54 9 9 135 20 - іспит 



III. Мета і завдання модуля (дисципліни) 

Мета - вивчення студентами технологій та методів ведення режимів роботи теплових 
електростанцій в енергетичних системах, маневреності та мобільності енергоблоків; 
експлуатація при покритті часткових навантажень та в діапазоні від технічного мінімуму до 
перевантаженої потужності; участі ТЕС в регулюванні частоти та потужності ОЕС України; 
методів розрахунків теплових схем та енергетичних характеристик турбін, котлів енергоблоків; 
способів проходження мінімальних та максимальних навантажень, їх економічне порівняння; 
методи та приклади пусків та зупинення енергоблоків; оцінка надійності устаткування ТЕС та 
розрахунок резерву потужності в енергосистемі; аварійних ситуацій при експлуатації ТЕС та 
шляхи їх попередження. 

Завдання: 

 вивчення пускових схем енергоблоків з різних теплових станів; графіки пуску; 
 вміння вибрати варіант для економічного знаходження блоку в резерві; 
 скласти вузли розгорнутих теплових схем для вирішення операцій пуску, 

зупинки, захисту та консервації обладнання енергоблоків; 
 вміння розрахувати критерії надійності теплоенергетичного обладнання 

електростанцій; 
 аналіз режимів роботи КЕС та ТЕЦ різного призначення (промислові, 

опалювальні); 
 набуття навиків у виконанні розрахунків та конструкторських розробок 

теплоенергетичних установок електростанцій; 
 вміння аналізувати технологічні процеси та системи ТЕС, використовувати 

технічну та довідникову літературу, державні стандарти, сучасні комп’ютерні 
технології для вирішення теплотехнічних задач в енергетиці; 

 вміння провести аналіз та розробити заходи щодо покращення техніко-
економіних та екологічних показників процесів, систем та елементів ТЕС; 

 вивчення можливостей використання нетрадиційних джерел енергії з 
урахуванням світового досвіду. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні уяснити роль енергетики в розвитку 
економіки держави та знайти шляхи її вдосконалення. 

Рівень знань студентів контролюється виконанням домашніх завдань, контрольних робіт, 
індивідуально на практичних заняттях, лабораторних роботах та іспитах. 
 

IV. Зміст дисципліни (кредитного модуля) 
 
Лекція 1. Тема 1. Вступ. Задачі курсу. Перспективи розвитку енергетики України та 

світу. Енергетична стратегія України до 2030 р. (загальна характеристика). 
Література: Технічні журнали, періодична преса, матеріали МІРЕС.  
Завдання на СРС. Детальне ознайомлення з Енергетичною стратегією України на період 

до 2030 року. 
РОЗДІЛ 1. Експлуатація ТЕС 

 
Тема 1.1. Задачі експлуатації ТЕС, режими роботи агрегатів та блоків 
Лекція 2. Задачі експлуатації ТЕС, режими роботи агрегатів та блоків. Особливості 

експлуатації блочних КЕС. Введення ТЕС в нормальну експлуатацію. 



Література: 1 - с.14-17, с.58-61; 5 - с.5-32; 3 - с.274-293; 7 - с.9-43; 8 - с.24-28; 18 - с.100-
223; 2 - с.12-19; 9 -с.6-28. 

Завдання на СРС. Опрацювати матеріал за конспектом лекцій та літературними 
джерелами. 

 
Тема 1.2. Особливості експлуатації блочних ТЕС. технічний звіт електростанцій в 

процесі експлуатації 
Лекція 3. Особливості експлуатації блочних ТЕС, технічний звіт електростанцій в 

процесі експлуатації  
Завдання на СРС. Ознайомитись з макетом реального технічного звіту електростанції. 
 
Тема 1.3 Робота ТЕС в енергосистемі. Графіки електричних та теплових навантажень 

споживачів, їх характеристики, приклади, аналіз 
Лекція 4. Робота ТЕС в енергосистемі. Загальні показники експлуатації ТЕС. Графіки 

електричних та теплових навантажень споживачів, їх характеристики.  
Література: 2 - с.12-19; 7 - с.9-20; 9 - с.6-28; 3 - с.269-273; 5 - с.5-24. 
Завдання на СРС. Ознайомитись з реальними річними, місячними та добовими 

графіками електричних станції України. 
 

РОЗДІЛ 2. Надійність роботи ТЕС 
 

Тема 2.1. Надійність роботи енергоблоків 
Лекція 5. Надійність роботи енергоблоків. Фізична сутність надійності. Математичні 

основи надійності. Надійність енергоблоків.  
Завдання на СРС. Опрацювати матеріал за конспектом лекцій та літературними 

джерелами (ГКД Мінпаливенерго). 
 
Тема 2.2. Порушення в роботі електростанцій, розслідування та облік технологічних 

порушень 
Лекція 6. Порушення в роботі електростанцій. Розслідування та облік технологічних 

порушень в роботі електростанцій, мереж та енергосистем.  
Завдання на СРС. Опрацювати матеріал за конспектом лекцій та літературними 

джерелами (ГКД Мінпаливенерго). 
 
Тема 2.3. Забезпечення надійності енергопостачання споживачів. Вибір резерву 

навантаження в енергосистемі. Типи резерву потужностей 
Лекція 7. Забезпечення надійності енергопостачання. Вибір резерву навантаження в 

енергосистемі. Типи резерву потужності. 
Література: 1 - с.61-66;  10 - гл.1,3; 10 - 55с.; 11 - с.8-35; 14; 12 - с.5-80; 9 - с.28-42; 26; 23. 
Завдання на СРС. Опрацювати матеріал за конспектом лекцій та літературними 

джерелами. 
 

РОЗДІЛ 3 Маневреність електростанцій 
 

Тема 3.1. Властивості, що характеризують маневреність ТЕС. Технічні вимоги щодо 
маневреності енергоблоків з конденсаційними та теплофікаційними турбінами 

Лекція 8. Властивості, що характеризують маневреність ТЕС. Пояснення, приклади, 
аналіз. 

Завдання на СРС. Опрацювати матеріал за конспектом лекцій та літературними 
джерелами. 

 



Лекція 9. Технічні вимоги щодо маневреності енергоблоків з конденсаційними та 
теплофікаційними турбінами. Маневреність ТЕЦ в ОЕС. 

Завдання на СРС. Опрацювати матеріал за конспектом лекцій та літературними 
джерелами, розробками ЛьвівОРГРЕС. 

 
Тема 3.2. Робота ТЕС за частковими навантаженнями. Методика розрахунків теплових 

схем енергоблоків за частковим навантаженням 
Лекція 10. Робота ТЕС за частковими навантаженнями. Методика розрахунку теплових 

схем енергоблоків за частковими навантаженнями.  
Завдання на СРС. Опрацювати матеріал за конспектом лекцій, літературними джерелами 

з прикладами розрахунків реальних теплових схем енергоблоків. 
 
Тема 3.3. Енергетичні характеристики агрегатів і блоків 
Лекція 11. Енергетичні характеристики конденсаційних турбін енергоблоків (витратна, 

теплова). Енергетична характеристика котлів. 
Завдання на СРС. Опрацювати матеріал за конспектом лекцій, літературними 

джерелами, проаналізувати розрахунки енергетичної характеристики котла ТП-100 енергоблоку 
200 МВт, що спалює вугілля. 

Лекція 12. Енергетичні характеристики теплофікаційних турбін. енергоблоків. 
Література: 1 - с.14-17; 3 - гл.10; с.52-58; 274-277; 280-293; 7 - с.20-25; 37-43; 9 - с.186-

298. 
Завдання на СРС. Опрацювати матеріал за конспектом лекцій, літературними 

джерелами. 
 
Тема 3.4. Програми керування потужності енергоблоків в процесі експлуатації. 

«Приємистість» енергоблоків 
Лекція 13. Програми керування потужності енергоблоків в процесі експлуатації. 

«Приємістість енергоблоків». Розрахунки. Оптимізація. 
Література: 8 - с.28-33; 70-99; 110-143. 
Завдання на СРС. Опрацювати матеріал за конспектом лекцій, літературними 

джерелами. 
 
Тема 3.5. Нестаціонарні режими роботи ТЕС. Утримання блоків на навантаженні 

власних потреб або холостого ходу 
Лекція 14. Нестаціонарні режими роботи ТЕС. Утримання блоків на навантаженні 

власних потреб або холостого ходу. Аварійні ситуації та їх попередження. 
Література: 7 - с.204-271; 6 - с.8-35; 9 - с.99-147; 17; 16; 1 - с.14-22. 
Завдання на СРС. Опрацювати матеріал за конспектом лекцій, літературними джерелами 

та розрахунками у підручниках. 
 
Тема 3.6. Ковзний початковий тиск як спосіб регулювання потужності енергоблоків 

ТЕС. 
Лекція 15. Ковзний початковий тиск як спосіб регулювання потужності енергоблоків 

ТЕС. Термодинамічні основи. Вплив способів паророзподілу турбін на надійність і 
економічність енергоблоків в умовах експлуатації.(ДКР у формі реферату). 

Література: 7 - с.204-271; 6 - с.8-35; 9 - с.99-147; 17; 16; 1 - с.14-22. 
Завдання на СРС. Опрацювати матеріал за конспектом лекцій, літературними 

джерелами. Виконання ДКР у формі реферату. 
 
Тема 3.7. Пускові схеми енергоблоків та ТЕС з поперечними зв’язками. Особливості, 

порівняння. 



Лекція 16. Пускові схеми енергоблоків. Особливості пуску ТЕС з поперечними 
зв’язками. Порівняння, економічний аналіз. 

Завдання на СРС. Опрацювати матеріал за конспектом лекцій, літературними 
джерелами. Скласти універсальну пускову схему енергоблоку 300 МВт з двохступеневою 
сепарацією. 

 
Тема 3.8. Особливості пуску та зупинку енергоблоків з прямоточними котлами. 
Лекція 17. Особливості пуску та зупинки енергоблоків з прямоточними котлами. Вимоги 

до пускових схем. Аналіз, порівняння пускових схем. 
Завдання на СРС. Опрацювати матеріал за конспектом лекцій, літературними 

джерелами. 
 
Тема 3.9. Уніфікована технологія пуску енергоблоків 300 МВт. Графіки пуску 
Лекція 18. Уніфікована технологія пуску енергоблоків 300 МВт. Графіки пуску з різних 

теплових станів.  
Література: 7 - с.204-271; 6 - с.8-35; 9 - с.99-147; 17; 16; 1 - с.14-22. 
Завдання на СРС. Опрацювати матеріал за конспектом лекцій, літературними 

джерелами. Скласти графік пуску енергоблоку 300 МВт з холодного стану. 
 

РОЗДІЛ 4 Мобільність теплових електростанцій 
 

Тема 4.1. Теоретичні основи мобільності. Мобільність енергоблоків. Енергетичний блок 
як єдиний об’єкт керування. 

Лекція 19. Енергетичний блок як єдиний об’єкт керування, мобільність енергоблоків. 
Теоретичні основи мобільності. Аналіз, розрахунки. 

Завдання на СРС. Опрацювати матеріал за конспектом лекцій, літературними 
джерелами. Скласти структурну технологічну схему енергоблоку СКТ. 

Лекція 20. Вплив вторинного промперегріву та акумулюючої здатності котла на 
маневреність та мобільність енергоблоків. Перехідний процес накиду навантаження на 
енергоблоки з барабанним котлом. 

Література: 1 - гл.3; 20 - с.102-112. 
Завдання на СРС. Опрацювати матеріал за конспектом лекцій, літературними 

джерелами. 
 
Тема 4.2. Способи покриття пікових навантажень в енергосистемах. Порівняльний 

аналіз. 
Лекція 21. Способи покриття пікових навантажень в енергосистемах (загальна 

характеристика). Спосіб відключення ПВТ. Спосіб обмеження теплової потужності відборів 
ТЕЦ.  

Завдання на СРС. Опрацювати матеріал за конспектом лекцій, літературними 
джерелами. Проаналізувати та скласти схему відключення ПВТ енергоблоку СКТ. 

 
Тема 4.3. Способи проходження провалів навантаження енергоблоками ТЕС. 
Лекція 22. Проходження провалів навантаження енергоблоків ТЕС. Пуско-зупинні 

режими. Робота при знижених навантаженнях. Моторний режим роботи турбін. 
Низькооборотний режим роботи (котел-турбіна). 

Література: 1- гл.2; с.148-164; гл.3, 12 - с.33-44; 110-143; 13 - 21с.; 7 - с.132-199.  
Завдання на СРС. Опрацювати матеріал за конспектом лекцій, літературними 

джерелами. Скласти теплові схеми турбін К-200-130 та ПТ-60-130 для реалізації МР. 
 
 
 



РОЗДІЛ 5 Режими роботи ТЕЦ 
 
Тема 5.1. Особливості режимів роботи промислових ТЕЦ. 
Лекція 23. Особливості режимів роботи промислових ТЕЦ з турбінами типів Р та ПТ. 

Схеми, рекомендації.  
Завдання на СРС. Опрацювати матеріал за конспектом лекцій, літературними 

джерелами, зробити висновки щодо використання промислових ТЕЦ у змінній частині графіку 
навантаження енергосистеми. 

 
Тема 5.2. Режими роботи опалювальних ТЕЦ. 
Лекція 24. Режими роботи опалювальних ТЕЦ. Турбіни типів Т-100-130, Т-250-240. 

Схеми, порівняння. Розрахунок тиску нижнього мережевого підігрівача при двохступеневому 
підігріві води. 

Завдання на СРС. Опрацювати матеріал за конспектом лекцій, літературними 
джерелами, зробити висновки щодо використання опалювальних ТЕЦ у змінній частині графіку 
навантаження енергосистеми. 

 
Тема 5.3. Вплив параметрів теплових мереж та водно-хімічного режиму на надійність та 

економічність теплофікаційних турбін. 
Лекція 25. Вплив параметрів та режимів роботи теплових мереж на економічність роботи 

ТЕЦ. Вплив водно-хімічного режиму на надійність та економічність роботи теплофікаційних 
турбін. Розрахунок теплової економічності Т-100-130 при різних теплових навантаженнях 
відборів. 

Література: 1 - с.182-208; 221-229; 12 с.194-227; 20 - с.159-170. 
Завдання на СРС. Опрацювати матеріал за конспектом лекцій, літературними 

джерелами, ознайомитись з розрахунками та методикою зниження температури прямої 
мережної води в нічний період для регулювання температури зворотньої води теплової мережі. 

 
РОЗДІЛ 6 Нові технології в теплоенергетиці 

 
Тема 6.1. Шляхи вдосконалення паротурбінних та котельних установок ТЕС. 
Лекція 26. Шляхи удосконалення паротурбінних та котельних установок ТЕС. 

Енергетичні блоки майбутнього. Аналіз, приклади. 
Завдання на СРС. Опрацювати матеріал за конспектом лекцій, літературними 

джерелами. Розробити індивідуальну тему для виступу на студентській науково-технічній 
конференції ТЕФ. 

Тема 6.2. Модернізація та реконструкція ТЕС України. Котли з ЦКШ. 
Високотемпературні надбудови блоків ТЕС газотурбінними установками. 

Лекція 27. Модернізація та реконструкція ТЕС України. Котли з ЦКШ. 
Високотемпературні надбудови блоків ТЕС газотурбінними установками. 

Література: 24 - с.39-130, журнальна література, періодична преса, наукові збірники. 
Завдання на СРС. Опрацювати матеріал за конспектом лекцій, літературними 

джерелами. Розробити індивідуальну тему для виступу на студентській науково-технічній 
конференції ТЕФ. 
 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Викладені у методичних розробках кафедри ТЕУ Т і АЕС:  

1. Навчальна програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни «Режими роботи 
та експлуатація ТЕС», К.: Політехніка. - 2003 - 20 с. (укладач проф., д.т.н. Кесова Л.О). 



2. Ілюстративні матеріали по курсу «Режими роботи та експлуатація ТЕС», К.: 
Політехніка. - 2000 - 30 с. (укладач проф., д.т.н. Кесова Л.О). 

3. Методика розрахунку проектних показників енергоблоків ТЕС на 3 експлуатаційні 
режими. - К.:Політехніка. – 2005. – 30 с. (укладачі проф., д.т.н. Кесова Л.О, доц., к.т.н. 
Побіровський Ю.М.). 

4. Методика розрахунку проектних показників ТЕЦ на 4 експлуатаційні режими. - 
К.:Політехніка. – 2010. – 128 с. (укладачі проф., д.т.н. Кесова Л.О, доц., к.т.н. Побіровський 
Ю.М., асп. Ніколайчук А.М., доц., к.т.н. Скловська Є.Г.). 

Матеріали видаються кожному студенту для індивідуальної роботи. 

Для контролю знань студентів протягом семестру використовуються «ділові ігри» (на 
початку кожної лекції 5-7 хв. за матеріалом, що викладався у попередній лекції); домашні 
завдання («ковзний тиск» як спосіб регулювання потужності енергоблоків при часткових 
навантаженнях; розрахунок енергетичної характеристики котла ТП-100 з урахуванням змін 
експлуатаційних показників; розрахунок динаміки зміни частоти в енергосистемі в нічний та 
денний час доби при різному обертальному резерві потужності в енергосистемі). 

Основна література з курсу «Режими роботи і експлуатації ТЕС»: 

1. Гиршфельд В.Я., Князев Я.М., Куликов В.Е. Режимы работы и эксплуатация ТЭС.-М.: 
Энергия.- 1980 - 275с. (учебник для студентов вузов спец.ТЭС). 
2. Качан А.Д. Режимы работы и эксплуатация тепловых электростанций. Минск: Вышейшая 
школа. -1978. - 282с. (учебное пособие для студентов вузов по спец.ТЭС). 
3. Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. М.:Энергоатомиздат.- 1987.- 337с. 
4. Капелович Б.Е. Эксплуатация паротурбинных установок.- М.: Энергоатомиздат, 1985.- 354с. 
5. Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила.- К.: ГРІФРЕ.- 2003.– 597 с. 
6. Доброхотов В.И., Жгулев Г.В. Эксплуатация энергетических блоков.- М.: Энергоатомиздат, 
1987. - 255с. 
7. Прокопенко А.Г., Мысак И.С. Стационарные переменные и пусковые режимы энергоблоков 
ТЭС.- М.: Энергоатомиздат, 1990. – 316 с. 
8. Иванов В.А. Режимы мощных паротурбинных установок.- Л.: Энергоатомиздат, 1986. - 298с. 
9. Усов С.В., Казаров С.А. Режимы тепловых электростанций.- Л.: Энергоатомиздат, 1985. - 
240с. 
10. Самойлович Г.С., Трояновский Б.М. Переменные и переходные режимы в паровых 
турбинах. -М.: Энергоиздат, 1982. - 494с. 
11. Нитушин В.Г. Надежность энергетических систем. (Учебное пособие для вузов). - М.: 
Высшая школа,  1984. - 256с. 
12. Кузнецов Ю.Л. Надежность и экономичность оборудования тепловой электростанции.- К.: 
Техніка,1977 - 182с. 
13. Маневреність енергоблоків з конденсаційними турбінами. Технічні вимоги. ГКД.34.25.503-
96 Міненерго України, ІНВО «Енергопрогрес» К.:1986 - 21с. 
14. Моноблок потужністю 300 МВт з турбіною К-300-240 ХТГЗ . Інструкція щодо пуску з 
різних теплових станів і зупинки блока. ГКД.34.25.505-96. Міністерство енергетики та 
електрифікації України. УНВО Енергопрогрес», К.:1996 - 57с. 
15. Моноблок 300 МВт з бездеаераторною схемою. Інструкція щодо пуску з різних теплових 
станів.  ГКД.34.25.504-98. Міністерство енергетики та електрифікації України. УНВО 
«Енергопрогрес», К.:1996 - 76с. 
16. Андрющенко А.И., Аминов Р.З. Оптимизация режимов работы и параметров тепловых 
электростанций. М.: Высшая школа. 1983 - 255с. 

 



Викладач призначає щотижневі індивідуальні консультації, де студенти у змозі отримати 
відповіді на свої проблеми і питання стосовно даної дисципліни. 

VI. Мова 
Викладання дисципліни здійснюється українською та російською мовами (підручники з курсу 
українською мовою відсутні). 

 
VII. Характеристика індивідуальних завдань 

Мета індивідуальних завдань – поглиблення знань під час вивчення дисципліни. Студенти 
пишуть реферати за науково-технічною тематикою, пов’язаною з удосконаленням та 
оптимізацією режимів роботи ТЕУ ТЕС. Ці матеріали використовують як індивідуальні 
завдання курсових, дипломних проектів, магістерський робіт, а також при здобутті 
спеціалізацій «Системи теплопостачання та теплові мережі», «Природоохоронні технології на 
ТЕС». За допомогою викладача студенти готують виступи-доклади на студентські конференції, 
що проводяться на ТЕФ та кафедрі ТЕУ Т та АЕС щорічно, у травні кожного навчального року. 
Такі виступи поглиблюють інтерес до спеціальності та формують погляд студента на 
енергетику майбутнього. 
 

VIII. Методика оцінювання 
Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, які він отримує за: 

1. участь і відповіді у ділових іграх; 
2. виконання індивідуальних завдань; 
3. виконання завдань практичних занять; 
4. виконання завдань лабораторних робіт; 
5. виконання ДКР; 
6. відповідь на іспиті.  

 
Системи рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання: 

1. Робота на практичних заняттях 
Ваговий бал кожної задачі дорівнює – 2. Максимальна кількість балів на всіх практичних 

заняттях дорівнює: 2 бал. ×9 = 18 бал. (за семестр). 
 2 бали надається за вірне розв’язання задачі з першого пред’явлення на самому 

занятті, 1 бал – за розв’язання задачі вдома. 
2. Лабораторні роботи 

Ваговий бал – 7. Максимальна кількість балів за всі лабораторні роботи дорівнює:  
7 бал. ×9 = 63 бал. (за семестр) 
 7 балів – за активну4 участь у виконанні роботи, якісне оформлення та захист з 

першого пред’явлення; 5 балів – за наявність похибок в роботі; 3 бали – за 
пред’явлення роботи до захисту з запізненням. 

3. Модульний контроль (ДКР) 
Ваговий бал – 6. Максимальна кількість балів за 3 ДКР дорівнює: 
6 бал. ×3 = 18 бал. (за семестр) 
 Кількість балів дорівнює якості виконання роботи та їх оформлення (6-4-3-2) 

-6 балів – якісний зміст та оформлення роботи; 
-4 – наявність похибок та недоліків; 
-3 – правильна відповідь на 1 завдання з 2-3-х завдань 
-2 – відповідь на 1 завдання з похибками. 
 
Штрафи та заохочувальні бали за: 

 недопуски до лабораторних робіт у зв’язку з незадовільною підготовкою до 
роботи; 

 відсутність на лабораторному занятті без поважної причини – 2 бали; 



 несвоєчасний (пізніше ніж за тиждень) захист роботи – 3 бали; 
 участь у факультетській олімпіаді з дисципліни, участь у модернізації 

лабораторних стендів, удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни – від 
5 до 10 заохочувальних балів. 

4. Розрахунок шкали рейтингу 
Сума вагових балів в контрольних заходах протягом семестру складає: 

. 
Залікова складова шкали  з дисципліни дорівнює 30% від , а саме: 

. 
Отже, рейтингова шкала з дисципліни складає: 

бал. 
 Необхідною умовою допуску до екзамену є зарахування всіх лабораторних робіт 

та практичних занять, а також стартовий рейтинг не менш 40% від , тобто 40 балів. 
 Виходячи з розміру шкали , складається критерій екзаменаційного оцінювання 

з визначенням 4-5-ти рівнів. 
 Згідно ECTS та традиційних рейтингова оцінка  переводиться згідно з 

таблицею: 
Рейтингові оцінки 

 
Оцінка у балах ECTS Звичайна оцінка 

135-141 А відмінно 
120-134 B дуже добре 
107-119 C добре 
97-106 D задовільно 
84-96 E задовільно 

RD≤84 Fx незадовільно 
 

  


