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Силабус навчальної дисципліни 
«Теорія лопаткових машин» 

Освітньо-професійна програма: «Авіаційні двигуни 
 та енергетичні установки» 

Спеціальність: 142 « Енергетичне машинобудування» 
Галузь знань: 14 «Електрична інженерія» 

Рівень вищої освіти  Перший (Бакалаврський) 

Статус дисципліни  Навчальна дисципліна циклу вільного вибору студента 

Курс  3 (четвертий ) 

Семестр  5 (п:ятий) 

Обсяг дисципліни, 
кредити 
ЄКТС/загальна 
кількість годин 

4 кредити/ 120 годин 

Мова викладання  Українська   та Англійська.                                                                                            

Що буде вивчатися 
(предмет навчання) 

Cучасні наукові концепції, поняття, методи та технології, які 
використовуються при проектуванні, створенні та експлуатації 
лопаткових машин (компресорів та турбін), що входять до складу 
газотурбінних двигунів (ГТД) та газотурбінних установок (ГТУ). Основні 
термогазодинамічні рівняння та співвідношення, що визначають процеси 
в лопаткових машинах (ЛМ), вимоги до вибору параметрів при виконанні 
їх розрахунків,  методи профілювання лопаток осьового компресора та 
турбіни, основи математичного моделювання процесів в ЛМ. 

Чому це 
цікаво/потрібно 
вивчати (мета) 

Є обов’язковою для поглибленого  розуміння механізму впливу вибраних 
параметрів робочого процесу в ЛМ на експлуатаційні характеристики 
газотурбінних двигунів різних типів,  а також на міцність та  на процеси 
вичерпання ресурсу  їхніх  основних деталей.  

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Вміння раціонально  вибирати параметри елементів лопаткової машини 
відповідно до параметрів робочого процесу в ний, оцінювати ефективність 
роботи ЛМ та її елементів в залежності від процесів, що в них 
відбуваються, будувати графіки процесів в ЛМ та її елементах в 
ентропійний діаграмі. 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями і 
умін-нями 
(компетентності) 

Вміння  будувати графіки процесів в ЛМ та її елементах в ентропійний 
діаграмі; будувати та аналізувати плани швидкостей при різних значеннях 
кінематичних параметрах та ступенях реактивності;  розраховувати та 
будувати характеристики ЛМ у параметрах подібності;  уміння проводити 
класифікацію, схеми та  пояснювати принцип дії лопаткових машин, їх 
призначення, основні визначення та вимоги щодо них. 
  



 

 

Навчальна 
логістика 

Зміст дисципліни: Класифікація, області застосування та вимоги щодо ЛМ. 
Конструктивні схеми ЛМ. Рівняння кількості та моменту кількості руху, 
стану, ізоентропічного та політропічного процесу. Теорія ступеня осьового 
компресора. Плани швидкостей.  Зображення процесу в i-S діаграмі. 
Характеристики компресорних граток профілів. Види втрат енергії у ступені 
осьового компресора. Ступінь осьової газової турбіни, ступінь  відцентрового 
компресора. Багатостиупеневі компресори і турбіни. 
Види занять: Лекції, практичні  заняття,  СРС. 
Методи навчання: репродуктивний з елементами  проблемного 
викладання. 
Форми навчання: очна та дистанційна.

Пререквізити  Знання з вищої математики, фізики, технічної термодинаміки,  (отримані в 
попередніх семестрах)

Пореквізити  Знання з цієї дисципліни служать базовими при вивченні: 
Конструкції та міцності авіаційних газотурбінних двигунів, Експлуатаціні 
характеристики авіаційних двигунів та газотурбінних установок та при 
виконанні  кваліфікаційного проекту (роботи). 

Інформаційне 
забезпечення 
з фонду та 
репозитарію НТБ 
НАУ 

1. Расчет и оптимальное проектирование проточной части турбомашин: 
монография / А. В. Бойко, Ю. Н. Говорущенко, С. В. Ершов  Х.НТУ «ХПИ», 
2002. – 356 с. 
2. Аэродинамические следы в компрессорах газотурбинных двигателей / Под 
ред. Ю. М. Терещенко. – К.: НАУ, 2012. – 232 с.3.   
3. Теорія теплових двигунів. /Під ред. Ю. М. Терещенко. – К.: Вища школа, 
2001. – 382 с. 
4. Терещенко Ю. М., Бойко Л. Г., Дмітриєв С. О., Карпов Є. М., Кулик М. С., 
Мітрахович М. М. Теорія теплових двигунів. - Київ: Вища школа, 2001 
5. Інтернет ресурси за тематикою  навчального курсу. 

Локація та 
матеріально-
технічне 

Спеціалізована навчальна аудиторія зі стаціонарною комп’ютерною 
мультимедійною установкою (ауд. 1.124 ), та ауд. 1.105 з макетами реальних 
двигунів та їх вузлів і , плакатами схем. 

Семестровий 
контроль 

Диференційований  залік, 5-й семестр 

Кафедра  Авіаційних двигунів 

Факультет  Аерокосмічний факультет 

Викладач(і)  ПІБ викладача: Терещенко Ю.М.;
Посада: завідувач кафедри авіаційних двигунів; 
Вчене звання: професор; 
Науковий ступінь: доктор технічних  наук; 
Профайл викладача: 
Tereshchenko Yu. M./@npp.nau.edu.ua 
Тел.:  0444067593 
E-mail: kafad@nau.edu.ua 
Робоче місце:  кімната 1.112

Оригінальність 
навчальної 

Всі види занять супроводжуються Power Point презентаціями  та 
відеоматеріалами за темою. 

Лінк на дисципліну Classroom: ТЕОРІЯ Лопаткових Машин Терещенко Ю.М.
link: https://meet.google.com/lookup/a2qxqpbww3, код класу:gtn3kxc 

 
Завідувач кафедри        Терещенко Ю.М.  

     Розробник          Терещенко Ю.М. 


