
ПРОГРАМА з підготовки аспірантів (PhD) і магістрів 
 

кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 
(повна назва) 

 
факультету                               теплоенергетичного                       . 

(повна назва) 

від “__”__________20___ року 

 
Підготовка аспірантів і магістрів проводиться в галузі знань 14 Електрична інженерія 

по спеціальностям 142 Енергетичне машинобудування, 143 Атомна енергетика, 144 Тепло-
енергетика і включає наступні напрями: 
 

1. Процеси переносу теплоти, імпульсу та маси в енергетичному обладнанні  тепло-
вих та атомних електричних станцій, систем енергозабезпечення підприємств, об’єктах малої 
енергетики, установках, системах та комплексах високотемпературної і низькотемпературної 
теплотехнологій, теплових насосах, компресорних, холодильних установках, а також проце-
си тепломасопереносу, теплофізичні і фізико-хімічні властивості речовин.  

2. Нейтронно-фізичні, теплогідравлічні та фізико-хімічні процеси в ядерних реакторах, 
парових турбінах, парогенераторах, компенсаторах тиску, теплообмінних апаратах, насосах, 
а також нейтронно-фізичні і фізико-хімічні властивості речовин; проектування, експлуатація, 
аналіз безпеки, виготовлення, монтаж, налагодження та ремонт, створення нового обладнан-
ня та впровадження нових технологій з метою збільшення ККД установок, підвищення на-
дійності та безпеки об’єктів ядерної енергетики та поводження з РАВ в цілому. 

3. Енергетичне обладнання теплових та атомних електростанцій; системи енергозабез-
печення підприємств; парові та водогрійні котли; парові та газові енергоустановки; тепло- та 
масообміні апарати; об’єкти муніципальної енергетики; комплекси високотемпературних і 
низькотемпературних тепло технологій; теплові мережі; тепломасообмінні, теплонасосні, 
холодильні установки; поверхневі та контактні теплогенератори; системи вентиляції та кон-
диціювання приміщень, теплоносії та робочі тіла енергетичних і технологічних установок; а 
також процеси вироблення, перетворення, передавання, розподілу і використання теплової 
енергії.  
 

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри АЕС і ІТФ 
 

Прізвище та 
ініціали 
аспіранта 

Рік вступу 
до 

аспірантури 
Тема дослідження Науковий керівник 

Литвиненко М.П. 2017 Тепломасообмін у мікроканалах кріогенних 
систем 

Туз В.О. 

Шлапак І.І. 2017 Вдосконалення нейтронно-фізичних методів 
визначення поля енерговиділення активної 
зони ВВЕР-1000 

Носовський А.В. 

Федоров Д.О. 2017 Теплогідравлічні процеси в системах очи-
щення аварійних викидів на АЕС в умовах 
запроектної аварії. 

Туз В.О. 

Мельник Р.С. 2016 Теплогідравлічні процеси в теплових трубах 
зі змінними теплопередаючими характери-
стиками 

Кравець В.Ю. 
 

Лозовий М.О. 2016 Вплив інгібіторів корозії на теплопередаючі 
характеристики алюмінієвих теплових труб 
з теплоносієм вода 

Рассамакін Б.М. 

 
 
 
 
 
 



Вступникам до аспірантури у 2018 році на 2018/2019 навчальний рік пропонуються такі 
напрямки досліджень: 

 
№ 
п/п Назва теми Зміст завдання Науковий керівник 

1. 

Аналіз режимів погіршеного 
теплообміну в перспективних 
реакторах IV покоління над-
критичних параметрів тепло-
носія 

Розробка спеціальних моде-
лей температурних при-
стінних функцій для прогно-
зування погіршеного тепло-
обміну 

Письменний Євген 
Миколайович 

2. 

Аналіз тривимірних тепло-
гідравлічних процесів у 
ВВЕР-1000 при максимальній 
проектній аварії (МПА) 

Аналіз тривимірного відгуку 
теплогідравлічних параметрів 
на ударну хвилю з урахуван-
ням фазових переходів в реак-
торі ВВЕР-1000 при макси-
мально проектній аварії 

Кондратюк Вадим 
Анатолійович 

3. 

Техніко-економічний аналіз 
зняття з експлуатації енерго-
блоку з реакторною установ-
кою типу ВВЕР-1000 

 
Литвинський Людвиг  

Леонідович 

4. 

Вплив режимних та геометри-
чних факторів на теплопере-
даючі характеристики двох-
фазних термосифонів з нано-
рідинами 

Проведення досліджень впли-
ву: 
- температурних режимів; 
- інтенсивності тепловіддачі в 
зонах теплообміну; 
- максимальних теплових по-
токів і теплового навантажен-
ня на роботу двухфазних тер-
мосифонів з нанорідинами 

Кравець Володимир 
Юрійович 

5. 

Дослідження залежності стану 
радіаційної та ядерної безпеки  
АЕС від ефективності системи 
фізичного захисту установки. 

Дослідження попередження 
радіаційних та ядерних інци-
дентів та аварій на АЕС шля-
хом внесення в методику оці-
нки безпеки АЕС вражаючих 
чинників соціально-
політичних подій. Висвітлен-
ня ролі синергії ядерної без-
пеки та фізичної ядерної без-
пеки в забезпеченні безпечної 
експлуатації АЕС. 

Бібік Тимофій  
Вікторович 

 


