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1.
Мета навчальної дисципліни і очікувані результати навчання
Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та
практичних навичок за такими дисциплінами:
- економіка;
- термодинаміка;
- тепло масообмін;
- основи гідравліки і аеродинаміки;
- теплогазопостачання;
- опалення;
- вентиляція;
- енергозбереження;
- гідравлічні та аеродинамічні машини.
Метою дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів основних
професійних компетентностей:
- здатність оптимізувати використання фінансів, матеріальних і людських
ресурсів за для впровадження інноваційних проектів та новітніх
технологій;
- здатність застосовувати інноваційні технології в проектуванні систем
ТГПтаВ;
Програмні результати навчання:
знати:
- наукові основи,
- методи і інструменти щодо сприяння інноваційного розвитку
підприємств, вивчення основних напрямків та методів управління
інноваційними проектами
- теоретичні положення щодо організації, плануванню, координації
інноваційних проектів;
- традиційні та нові методи аналізу результатів впровадження новітніх
технологій, а також розробка інноваційних пропозицій і бізнес планів.
- інноваційні методи розрахунку енергетичних систем, засоби
регулювання навантаження обладнання; існуючи та нові методи і
правіла проектування процесів енергетичного обладнання і систем;
володіти:
- методами і інструментами щодо сприяння інноваційного розвитку;
- методами організації і управління і координації інноваційними
проектами;
- специфічними методами та положеннями щодо планування і
стимулювання інноваційних проектів;
- теоретичними знаннями щодо аналізу, співставлення інноваційних
пропозицій і проектів;
вміти:

- розробляти інноваційні проекти и пропозиції теплопостачання,
вентиляції;
- виконувати находження інноваційних рішень енергетичних технологій;
- вибрати основне і допоміжне енергетичне обладнання.
- виконувати планування, координацію, аналіз результатів інноваційними
проектами;
2. Програма навчальної дисципліни
2.1. Лекції
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Назва тем
2
«Інновації» - як форма реалізації прогресивних технологій. Поняття
інновації. Інноваційна діяльність. Інноваційний процес.
Ідея. Патент. Захист інтелектуальної власності. Життєвий цикл
інновації. Етапи інноваційного процесу
Кредитне, венчурне та інші джерела фінансування інноваційних
проектів.
Енергія. Моделювання процесів з метою раціонального використання
енергії.
Метаморфози розвитку технологій. Енергозбереження – загальний
принцип розробки енергетичних технологій.
Еколого-енергетичний аналіз енергетичного обладнання та систем.
Всього

Кількість
годин
денна
3
4
4
4
4
4
4
24

2.2. Практичні заняття
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Назва тем
2
Інноваційна діяльність. Інноваційні розробки в теплоенергетиці.
Інноваційний процес. Застосування інноваційних технологій в
теплоенергетиці.
Виконати аналіз інновацій в теплоенергетиці
Визначити переваги та недоліки інновацій в теплоенергетиці
Визначити ефективність інноваційні розробки з точки зору
енергозбереження
Проаналізувати де кілька варіанти реконструкції з використанням
інноваційних технологій
Визначити витрати на реалізацію проектів реконструкції з
використанням інноваційних технологій
Визначити строки окупності інвестиції витрачених на реалізацію
проекту з використанням інноваційних технологій
Всього

2.4. Самостійна робота

Кількість
годин
денна
3
2
2
2
2
2
2
2
2
16

№
п/п

Кількість
годин
денна

Зміст роботи
ЧАСТИНА І

1
2
3

Закріплення матеріалу лекцій
Виконання індивідуального завдання КР (курсова робота)
Підготовка до практичних занять
Всього

20
40
20

80

3. Тематика індивідуальних та/або групових завдань
З дисципліни передбачено виконання:
- курсової роботи
Курсова робота передбачено з теми «Інноваційні технології в ТГПіВ»
складається з двох частин: розрахункової та графічної і виконується у вигляді
пояснювальної записки та графічної частини (формат А-1 або А-3).
За індивідуальним завданням в розрахунковій частині необхідно
визначити:
- розробити інноваційну технологію за для реконструкцій підприємства;
- провести енергетичні розрахунки технологічного процесу;
- розрахувати режими регулювання навантаження технологічного процесу;
- обґрунтувати використання фінансових, матеріальних та людських ресурсів.
У графічній частині надається побудова основних уявлень по
технологічний процес, та зміни пов’язані з інноваційним впровадженням.
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту [5].
4. Критерії оцінювання та засоби діагностики
4.1 Мінімальний та максимальний рівень оцінювання курсової роботи за
навчальною дисципліною "Інноваційні технології" складає 60 і 100 балів і
може бути досягнений наступними засобами оцінювання:
Засоби оцінювання
Якість роботи над розрахунковою частиною
Якість графічної частини
Захист курсової роботи
Разом

Мінімальна
кількість балів
20
10
30
60

Максимальна
кількість балів
30
20
50
100

4.2 Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо "іспиту" за
навчальною дисципліною "Інноваційні технології" складає 60 і 100 балів і
може бути досягнений наступними засобами оцінювання:
Засоби оцінювання

Кількість у
семестрі

Мінімальна Максимальна
кількість
кількість
балів
балів

Контроль знань:
Поточний контроль знань
(стандартизовані тести), або
Підсумковий (семестровий)
контроль знань Іспит
Разом

2

30

50

1

40

60

60

100

Підсумковий контроль знань проводиться у формі іспиту у термін
передбачений графіком навчального процесу, та в обсязі навчального
матеріалу для виявлення якість знань студентів, рівня компетентності та
обсягу знань, умінь, навичок з дисципліни засвоєних здобувачем.
Підсумковий контроль знань здійснюється за підсумками поточного
контролю знань, для студентів, що не змогли з будь яких причин набрати
необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають збільшити вже
набрану кількість балів у вигляді письмової відповіді на поставлені запитання
та усної бесіди з викладачем.
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