
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 іні-
ціали аспіранта 

Рік вступу 
до аспіранту-

ри 
Тема дослідження Науковий керівник 

Дудченко А.О. 2018 
Теплообмін і аеродинаміка конвективних 
поверхонь парових котлів в умовах запиле-
ності димових газів. 

Лебедь Н.Л. 

Бєлих Д.О. 2018 
Техніко-економічний аналіз зняття з експлу-
атації енергоблоку з реакторною установкою 
типу ВВЕР-1000. 

Кравець В.Ю. 

Кайдик Б.В. 2018 Вплив ефективності системи фізичного захи-
сту на радіаційну та ядерну безпеки АЕС. Бібік Т.В. 

Філонова Ю.С. 2018 
Обґрунтування надійності тепловідводу від 
металу вигородки РУ типу ВВЕР-1000 при 
деградації її геометрії. 

Кондратюк В.А. 

Філонов В.В. 2018 

Прогнозування режимів погіршеного тепло-
обміну в перспективних реакторах IV поко-
ління з надкритичними параметрами тепло-
носія. 

Письменний Є.М. 

Мартиненко Г.С. 2018 Теплопередаючі характеристики двофазних 
термосифонів з нанорідинами. Кравець В.Ю. 

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 характерис-
тиками 

Кравець В.Ю. 

 
Вступникам до аспірантури у 2019 році на 2019/2020 навчальний рік пропонуються такі 

напрямки досліджень: 
 

№ 
п/п Назва теми Зміст завдання Науковий керівник 

1. 

Теплообмін і аеродинаміка 
модулів градирень з компози-
ційних профільованих ребри-
стих труб 

Виконати дослідження теплооб-
міну і аеродинаміка модулів в 
різних режимних умовах та роз-
робити відповідні інженерні ме-
тодики розрахунку. 

Письменний Євген 
Миколайович 

2. 
Аналіз проблем безпеки сухо-
го зберігання відпрацьованого 
ядерного палива 

Аналіз безпеки експлуатації су-
хого сховища відпрацьованого 
ядерного палива енергетичних 
реакторів ВВЕР-1000 в умовах 
нормальної експлуатації і запро-
ектної аварії. 

Кондратюк Вадим 
Анатолійович 

3. 

Процеси теплообміну в мініа-
тюрних випарно-
конденсаційних системах з 
нанорідинами. 

Дослідження теплопередаючих 
характеристик мініатюрних тер-
мосифонів з нанорідинами. 

Кравець Володимир 
Юрійович 

4. 

Розробка модуля важких ава-
рій на реакторах ВВЕР-1000 
для тренажерів учбово-
тренувальних центрів АЕС 
України. 

Розширення можливостей і варі-
ативності сценаріїв важких ава-
рій на реакторах ВВЕР-1000 на 
тренажерах шляхом розробки 
модуля важких аварій, який має 
прямий зв'язок з параметрами 
енергоблоку в реальному часі на 
основі нового підходу в моделю-
ванні таких аварій. 

Коньшин Валерій 
Іванович 

5. 
Тепломасообмін і гідродина-
міка газорідинних систем в 
енергетичному обладнанні. 

Визначення локальних та інтег-
ральних характеристик процесу 
при взаємодії плівки рідини в 
умовах закрутки газового пото-
ку. 

Туз Валерій 
Омелянович 

6. 

Особливості моделювання 
активної зони реактора для 
оперативного визначення ней-
троно-фізичних параметрів 
ядерної установки. 

Моделювання активної зони, а 
також ТВС реактора типу ВВЕР-
1000 в Serpent для проведення 
розрахунків та визначення нейт-
ронно-фізичних параметрів з 
метою забезпечити розрахунко-
вий комплекс підсистеми фізич-
них розрахунків СВРК-М2 
ImCore необхідними даними без 
яких ImCore не здатний викону-
вати поставлені завдання. 

Носовський Анатолій 
Володимирович 



 

7. 

Моделювання ефекту «повтор-
ної» і зворотної критичності в 
водо-уранових системах з ни-
зькозбагаченим розмножуючим 
середовищем. 

Розробка критеріїв оцінки ава-
рійного рівня підкритичності по 
динаміці нейтронної активності в 
точках детектування на перифе-
рії об'єкта спостереження при 
наближенні до аварійних значень 
Кеф. Сформулювати кількісні 
критерії оцінки поточного рівня 
підкритичності по динаміці зрос-
тання нейтронного потоку. Впро-
вадити в практичну діяльність по 
підтримці підкритичного стану 
ядерних матеріалів об'єкта 
«Укриття». 

Носовський Анатолій 
Володимирович 

 


