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Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 

1556-VII від 01.07.2014 р.). Вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору 

студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення 

загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю. Обсяг 

вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної 

кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти. 

Вибіркові дисципліни із кафедрального К-Каталогу студенти обирають у 

відповідності до «Положення про порядок реалізації студентами 

теплоенергетичного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського права на вільний 

вибір навчальних дисциплін». 

Мінімальна кількість студентів в групі для вивчення вибіркової 

дисципліни кафедрального К-каталогу складає 15 осіб, максимальна - 30. 

Каталог містить анотований перелік дисциплін які пропонуються для 

обрання студентами першого (бакалаврського) рівня ВО згідно навчального 

плану на наступний навчальний рік. 

 

- студенти ІІ курсу –  обирають дисципліни для третього року підготовки; 

- студенти ІІІ курсу – обирають дисципліни для четвертого року підготовки; 

- студенти І та ІІ курсу, які навчаються за скороченою програмою 

бакалавра (прискореники) - обирають дисципліни відповідно до їх 

навчального плану. 
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ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ КАФЕДРАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН  

 

на 6 семестр студент обирає одну дисципліну з 

1. Навчальні дисципліни з енергетичних об’єктів промислових 

підприємств 

на 7 семестр студент обирає одну дисципліну з 

1. Навчальні дисципліни з теплообмінних апаратів в енергетиці 

на 8 семестр студент обирає одну дисципліну з 

1. Навчальні дисципліни з сучасних методів моделювання в 

енергомашинобудуванні 

2. Навчальні дисципліни з технології виробництва в 

енергомашинобудуванні 

3. Навчальні дисципліни з наукових досліджень та планування 

експерименту 

4. Навчальні дисципліни з захисту навколишнього середовища 
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ПВ 1. Навчальні дисципліни з енергетичних об’єктів промислових 

підприємств  

 

Дисципліна Котельні установки промислових підприємств 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 3,5 кредитів ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін: „Математичні методи і 

моделі”, „Конструкційні матеріали в маинобудуванні”, 

„Інформаційні технології”. Вона є базовою для підготовки 

фахівця за освітньою програмою «Тепло- і парогенеруючі 

установки». 

Що буде 

вивчатися 

Основні положення теплопостачання споживачів, теплові 

навантаження та режими споживання теплоти, схеми 

теплопостачання та компоновка котелень. Особлива увага 

приділяється сучасним паровим котлам середнього та 

низького тиску, водогрійним та комбінованим 

пароводогрійним котлам вітчизняного виробництва, новим 

топковим пристроям для спалювання твердого та 

газомазутних палив. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

На сучасному етапі розвитку теплоенергетики переважна 

кількість теплової енергії, що спрямовується на 

теплопостачання та технологічні потреби, виробляється 

паровими або водогрійними котлоагрегатами. В умовах 

різкого зростання цін на енергетичне паливо, до 

проектування та експлуатації котлоагрегатів 

пред’являються підвищені вимоги в частині ефективності 

та надійності їх роботи. В зв’язку з цим подальший 

розвиток джерел теплопостачання передбачає розробку 

нових конструкцій і модернізацію котлів, що 

експлуатуються, забезпечення раціонального використання 

паливно-енергетичних ресурсів на працюючих 

котлоагрегатах, надійність вироблення теплової енергії та 

охорону довкілля. Вирішення поставлених завдань 

потребує відповідної кваліфікаційної підготовки інженерів 

з спеціальності енергетичне машинобудування зі 

спеціалізації тепло-і паро генеруючі установки. Розробка та 

впровадження інноваційних технологій і підвищення 

енергетичного потенціалу України пов’язані з розвитком 
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науки, сучасних високотехнологічних галузей, 

прогресивних ресурсозберігаючих технологій і технічних 

засобів в енергомашинобудуванні. Тому, надзвичайно 

важливою в сучасному світі є різнобічна, в тому числі, і 

енергетична підготовка, яка дозволить майбутнім фахівцям 

інженерних спеціальностей на основі отриманих знань 

приймати активну участь у вітчизняних та міжнародних 

проектах, на яких ґрунтується енергоозброєність та 

енергобезпека народного господарства країни. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

- Знання і розуміння схем, конструкцій і принципів 

проектування і роботи тепло-і парогенеруючих установок, 

теплообмінного обладнання, вимог щодо безпечної 

експлуатації енергетичного обладнання (ЗН 5); 

- Уміння розробляти і проектувати складні вироби в галузі 

енергетичного машинобудування, процеси і системи, що 

задовольняють встановленим вимогам, які можуть 

включати обізнаність про нетехнічні (суспільство, здоров'я 

і безпека, навколишнє середовище, економіка  

і промисловість) аспекти; обрання і застосовування 

адекватної методології проектування (УМ 3). 

- Уміння вирішувати практичні завдання, що передбачають 

реалізацію інженерних проектів і проведення досліджень 

(УМ 10). 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Здатність продемонструвати систематичне розуміння 

ключових аспектів та концепції розвитку галузі 

енергетичного машинобудування (ФК 1). 

- Здатність застосовувати стандартні методи розрахунку 

при проектуванні деталей і вузлів енергетичного і 

технологічного обладнання (ФК4); 

- Здатність вибирати основні й допоміжні матеріали та 

способи реалізації основних теплотехнологічних процесів 

при створенні нового обладнання в галузі 

енергомашинобудування і застосовувати прогресивні 

методи експлуатації теплотехнологічного обладнання для 

об’єктів енергетики, промисловості і транспорту, 

комунально-побутового та аграрного секторів економіки 

(ФК6); 

- Здатність визначати режими експлуатації енергетичного 

та теплотехнологічного обладнання та застосовувати 

способи раціонального використання сировинних, 

енергетичних та інших видів ресурсів (ФК8); 

- Здатність продемонструвати знання характеристик і 

властивостей матеріалів, обладнання, процесів в галузі 

енергетичного машинобудування (ФК13). 
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Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, навчальні посібники, підручники, 

інформаційні ресурси. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції та практичні заняття (застосовується комбінація 

пасивних та активних методів навчання) 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, 6 семестр 

 

 

Дисципліна Виробничі та опалювальні тепло‒парогенеруючі 

установки 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 3,5 кредитів ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін: „Математичні методи і 

моделі”, „Конструкційні матеріали в мшинобудуванні”, 

„Інформаційні технології”. Вона є базовою для підготовки 

фахівця за освітньою програмою ««Тепло- і парогенеруючі 

установки».». 

Що буде 

вивчатися 

Основні положення теплопостачання споживачів, 

навантаження та режими споживання теплоти, принципові 

теплові схеми теплопостачання та компоновка котелень. 

Особлива увага приділяється сучасним паровим котлам 

середнього і низького тиску, водогрійним та комбінованим 

пароводогрійним котлам вітчизняного виробництва, новим 

топковим пристроям для спалювання вуглеводневих та 

біологічних палив. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Основою світової енергетичної політики в теперішніх 

умовах розвитку людства є безпека, енергоефективність, 

енерго-та ресурсозбереження, екологічна гармонізація 

соціальної сфери. Тому, одним з важливих стратегічних 

напрямків енергетичної політики України є максимально 

можливе енерго-ресурсозбереження при виробництві 

одиниці продукції в галузі промислової та комунальної 

енергетики, за умови забезпечення техногенної і 

екологічної безпеки. В зв’язку з цим подальший розвиток 

джерел теплопостачання передбачає розробку нових 

конструкцій і модернізацію котлів, що експлуатуються, 

забезпечення раціонального використання паливно-
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енергетичних ресурсів на працюючих котлоагрегатах, 

надійність вироблення теплової енергії та охорону 

довкілля. Вирішення поставлених завдань потребує 

відповідної кваліфікаційної підготовки інженерів з 

спеціальності енергетичне машинобудування зі 

спеціалізації тепло-і парогенеруючі установки. Розробка та 

впровадження інноваційних технологій і підвищення 

енергетичного потенціалу України пов’язані з розвитком 

науки, сучасних високотехнологічних галузей, 

прогресивних ресурсозберігаючих технологій і технічних 

засобів в енергомашинобудуванні. Тому, надзвичайно 

важливою в сучасному світі є різнобічна, в тому числі, і 

енергетична підготовка, яка дозволить майбутнім фахівцям 

інженерних спеціальностей на основі отриманих знань 

приймати активну участь у вітчизняних та міжнародних 

проектах, на яких ґрунтується енергоозброєність та 

енергобезпека народного господарства країни. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

- Знання і розуміння схем, конструкцій і принципів 

проектування і роботи тепло-і парогенеруючих установок, 

теплообмінного обладнання, вимог щодо безпечної 

експлуатації енергетичного обладнання (ЗН 5); 

- Уміння розробляти і проектувати складні вироби в галузі 

енергетичного машинобудування, процеси і системи, що 

задовольняють встановленим вимогам, які можуть 

включати обізнаність про нетехнічні (суспільство, здоров'я 

і безпека, навколишнє середовище, економіка  

і промисловість) аспекти; обрання і застосовування 

адекватної методології проектування (УМ 3). 

- Уміння вирішувати практичні завдання, що передбачають 

реалізацію інженерних проектів і проведення досліджень 

(УМ 10).  

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Здатність продемонструвати систематичне розуміння 

ключових аспектів та концепції розвитку галузі 

енергетичного машинобудування (ФК 1). 

- Здатність застосовувати стандартні методи розрахунку 

при проектуванні деталей і вузлів енергетичного і 

технологічного обладнання (ФК4); 

- Здатність вибирати основні й допоміжні матеріали та 

способи реалізації основних теплотехнологічних процесів 

при створенні нового обладнання в галузі 

енергомашинобудування і застосовувати прогресивні 

методи експлуатації теплотехнологічного обладнання для 

об’єктів енергетики, промисловості і транспорту, 

комунально-побутового та аграрного секторів економіки 

(ФК6); 

- Здатність визначати режими експлуатації енергетичного 
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та теплотехнологічного обладнання та застосовувати 

способи раціонального використання сировинних, 

енергетичних та інших видів ресурсів (ФК8); 

- Здатність продемонструвати знання характеристик і 

властивостей матеріалів, обладнання, процесів в галузі 

енергетичного машинобудування (ФК13). 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, навчальні посібники, підручники, 

інформаційні ресурси. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції та практичні заняття (застосовується комбінація 

пасивних та активних методів навчання) 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, 6 семестр 

 

Дисципліна Котельні установки малої та середньої потужності 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 3,5 кредитів ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін: „Математичні методи і 

моделі”, „Конструкційні матеріали в маинобудуванні”, 

„Інформаційні технології”. Вона є базовою для підготовки 

фахівця за освітньою програмою «Тепло- і парогенеруючі 

установки». 

Що буде 

вивчатися 

Конструкції основного та допоміжного обладнання 

котелень, засоби автоматизації, тепло та водо - підготовчі 

пристрої, системи паливоподавання, золоуловлювання та 

шлаковидалення. Приведені теплові схеми різних котелень 

та схеми теплопостачання. Значне місце займають питання 

організації, експлуатації та економіки, а також техніки 

безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки 

котельних установок. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Енергетиці України відводиться провідна роль у розвитку 

усіх галузей господарства, культури та побуту. Масове 

будівництво крупних житлових, громадських, 

адміністративних та суспільних будівель потребує високої 

концентрації та маневреності теплових навантажень, що 

викликає необхідність більш широкого розвитку джерел 

теплопостачання та теплових мереж. При великих 

масштабах будівництва, зокрема у містах, централізоване 

теплопостачання виявляється більш економічним 
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порівняно з іншими видами систем теплопостачання, а 

саме, знижуються витрати коштів, металу та праці на 

джерела теплопостачання, значно скорочуються витрата 

палива на одиницю виробленої теплової енергії, різко 

зменшується забруднення навколишнього середовища. 

Надійна та економічна робота котельних установок 

залежить від високого професійно-технічного рівня 

персоналу, який зайнятий їх експлуатацією. Підготовка 

студентів проводиться з урахуванням підвищених вимог 

до експлуатації та обслуговування сучасних котелень, 

навчання проходить на високому науково-технічному 

рівні, студенти отримують повний об’єм знань і 

компетентностей в області теорії технологічних та 

теплових процесів в котельних установках, в області 

забезпечення їх обладнанням з комплексної механізації і 

автоматизації та забезпечення на них наукової організації 

праці, що є підгрунтям ефективної роботи майбутніх 

фахівців з тепло-парогенеруючих установок.  

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

- розуміти інженерні науки на рівні, необхідному для 

досягнення інших результатів освітньої програми, в тому 

числі, певної обізнаності в останніх досягненнях, розуміти 

широкий міждисциплінарний контекст спеціальності; 

- розуміти схеми, конструкції і принципи проектування та 

роботи тепло-і парогенеруючих установок, 

теплообмінного обладнання, вимог щодо безпечної 

експлуатації енергетичного обладнання; 

- обирати і застосовувати типові аналітичні, розрахункові 

та експериментальні методи, розуміти складні інженерні 

технології, процеси, системи і обладнання, правильно 

інтерпретувати результати таких досліджень, обирати 

типові теплові схеми котелень, виконувати розрахунки з 

урахуванням їх сезонного теплонавантаження. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Здатність продемонструвати систематичне розуміння 

ключових аспектів та концепції розвитку галузі 

енергетичного машинобудування (ФК 1). 

- Здатність застосовувати стандартні методи розрахунку 

при проектуванні деталей і вузлів енергетичного і 

технологічного обладнання (ФК4); 

- Здатність вибирати основні й допоміжні матеріали та 

способи реалізації основних теплотехнологічних процесів 

при створенні нового обладнання в галузі 

енергомашинобудування і застосовувати прогресивні 

методи експлуатації теплотехнологічного обладнання для 

об’єктів енергетики, промисловості і транспорту, 

комунально-побутового та аграрного секторів економіки 

(ФК6); 
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- Здатність визначати режими експлуатації енергетичного 

та теплотехнологічного обладнання та застосовувати 

способи раціонального використання сировинних, 

енергетичних та інших видів ресурсів (ФК8); 

- Здатність продемонструвати знання характеристик і 

властивостей матеріалів, обладнання, процесів в галузі 

енергетичного машинобудування (ФК13). 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, навчальні посібники, підручники, 

інформаційні ресурси. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції та практичні заняття (застосовується комбінація 

пасивних та активних методів навчання) 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, 6 семестр 

 

ПВ 2. Навчальні дисципліни з теплообмінних апаратів в енергетиці 

 

Дисципліна Парогенератори та теплообмінники АЕС 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 6,5 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін, як Гідрогазодинаміка, 

Інженерна графіка, Основи конструювання, 

Тепломасообмін, Технологія конструкційних матеріалів та 

матеріалознавство, Теплообмін при фазових перетвореннях 

та випромінюванні 

Що буде 

вивчатися 

Теплообмінники, що використовуються в складі атомних 

електростанцій, в тому числі, парогенератори, їх 

конструкції, принципи роботи, методи розрахунку, 

матеріали, що використовуються при їх виготовлені. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Теплообмінники складають значну частину обладнання 

атомних та теплових електростанцій. Розробка, 

конструювання теплообмінного обладнання АЕС вимагає 

застосування надійних методів розрахунку, які засновані на 

знанні закономірностей процесів в цих апаратах та вмінні 

їх застосовувати. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

В результаті навчання студент буде знати склад 

теплообмінного обладнання АЕС, схеми включення, 

принципи роботи, конструкційні матеріали. Студенти 
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навчання) вивчать методику розрахунку теплообмінних апаратів та 

принципи конструювання. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Здатність продемонструвати систематичне розуміння 

ключових аспектів та концепції розвитку галузі 

енергетичного машинобудування (ФК 1).   

- Здатність застосовувати стандартні методи розрахунку 

при проектуванні деталей і вузлів енергетичного і 

технологічного обладнання (ФК 4).  

- Здатність розробляти енергозберігаючі технології та 

енергоощадні заходи під час проектування та експлуатації 

енергетичного і теплотехнологічного обладнання (ФК 5).  

- Здатність брати участь у роботі над інноваційними 

проектами, використовуючи методи дослідницької 

діяльності (ФК 12).  

- Здатність розробляти енергозберігаючі заходи при 

проектуванні та експлуатації енергетичного і 

технологічного обладнання (ФК 18). 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, підручники та методичні вказівки з 

дисципліни. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття, курсовий проект. 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, 7 семестр, захист курсового проєкту. 

 

Дисципліна Теплообмінні апарати та теплоносії 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 6,5 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін, як Гідрогазодинаміка, 

Інженерна графіка, Основи конструювання, 

Тепломасообмін, Технологія конструкційних матеріалів та 

матеріалознавство, Теплообмін при фазових перетвореннях 

та випромінюванні. 

Що буде 

вивчатися 

Теплообмінні апарати, їх конструкції, методи розрахунку, 

матеріали, які використовуються при їх виготовлені. 

Теплоносії, їх властивості, умови використання. 

Чому це 

цікаво/треба 

Теплообмінні апарати широко використовуються в 

енергетиці, хімічній, нафтопереробній, харчовій 
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вивчати промисловості. Надійна ефективна робота теплообмінного 

обладнання можлива тільки при правильному проектуванні 

з врахуванням всіх особливостей процесів, що 

відбуваються в них. Тому необхідно знати методику 

розрахунку,  залежності, які описують ці процеси та вміти 

їх застосовувати. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Вибирати відповідні конструкції теплообмінних апаратів, 

необхідні теплоносії, конструкційні матеріали, проводити 

теплові, гідравлічні та механічні розрахунки 

теплообмінного обладнання. Виконувати технічні 

креслення апаратів із застосуванням сучасних 

автоматизованих систем проєктування. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Здатність продемонструвати систематичне розуміння 

ключових аспектів та концепції розвитку галузі 

енергетичного машинобудування (ФК 1).   

- Здатність застосовувати стандартні методи розрахунку 

при проектуванні деталей і вузлів енергетичного і 

технологічного обладнання (ФК 4).  

- Здатність розробляти енергозберігаючі технології та 

енергоощадні заходи під час проектування та експлуатації 

енергетичного і теплотехнологічного обладнання (ФК 5).  

- Здатність брати участь у роботі над інноваційними 

проектами, використовуючи методи дослідницької 

діяльності (ФК 12).  

- Здатність розробляти енергозберігаючі заходи при 

проектуванні та експлуатації енергетичного і 

технологічного обладнання (ФК 18).  

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, підручники та методичні вказівки з 

дисципліни. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття, курсовий проєкт. 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, 7 семестр, захист курсового проєкту. 

 

Дисципліна Енергетичні та промислові теплообмінники 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 6,5 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 
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початку 

вивчення  

при вивченні таких дисциплін, як «Гідрогазодинаміка», 

«Інженерна графіка», «Основи конструювання», 

«Тепломасообмін», «Технологія конструкційних матеріалів 

та матеріалознавство», «Теплообмін при фазових 

перетвореннях та випромінюванні». 

Що буде 

вивчатися 

Теплообмінники та теплоносії, що використовуються в 

енергетичній, хімічній та інших галузях промисловості, їх 

конструкції, принципи роботи, методи розрахунку, 

матеріали, що використовуються при їх виготовлені. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Подальший розвиток енергетики, промисловості 

призводить до збільшення впливу на навколишнє 

середовище. У зв’язку з цим розробка нових екологічно 

чистих технологічних процесів потребує використання 

широкого класу додаткового теплообмінного обладнання. 

Тому вивчення сучасних методів розрахунку, проєктування 

з метою підвищення ефективності, надійності та 

екологічної чистоти цих пристроїв є без сумніву 

актуальним. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

В результаті навчання студенти будуть знати класифікацію 

теплообмінників, правила і методи вибору теплотехнічного 

обладнання, послідовність проєктування теплообмінних 

апаратів, процеси, що відбуваються в цих апаратах, 

розрахункові залежності, що описують ці процеси. 

Студенті набудуть досвіду у виконанні проектних завдань 

зі створення нового обладнання. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Здатність продемонструвати систематичне розуміння 

ключових аспектів та концепції розвитку галузі 

енергетичного машинобудування (ФК 1).   

- Здатність застосовувати стандартні методи розрахунку 

при проектуванні деталей і вузлів енергетичного і 

технологічного обладнання (ФК 4).  

- Здатність розробляти енергозберігаючі технології та 

енергоощадні заходи під час проектування та експлуатації 

енергетичного і теплотехнологічного обладнання (ФК 5).  

- Здатність брати участь у роботі над інноваційними 

проектами, використовуючи методи дослідницької 

діяльності (ФК 12).  

- Здатність розробляти енергозберігаючі заходи при 

проектуванні та експлуатації енергетичного і 

технологічного обладнання (ФК 18). 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, підручники та методичні вказівки з 

дисципліни. 

Форма 

проведення 

Лекції, практичні заняття, курсовий проект. 
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занять 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, 7 семестр, захист курсового проекту. 

 

ПВ 3. Навчальні дисципліни з сучасних методів моделювання в 

енергомашинобудуванні 

 

Дисципліна Комп'ютерна інженерія теплоенергетичних систем 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 4,0 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін, як інженерна графіка, 

основи конструювання, теоретична механіка, інформаційні 

технології та системи автоматизованого проектування. 

Також є базовою для підготовки фахівця за освітньою 

програмою «Інженерія і комп'ютерні технології 

теплоенергетичних систем». 

Що буде 

вивчатися 

Програмний продукт Tekla Structures, що є вкрай гнучким 

комплексом для проектування різноманітних і унікальних 

конструкцій в енергетиці і промисловості. Унікальність 

Tekla Structures в тому, що її редактор не містить 

розрахункового ядра, але дозволяє створювати на своїй 

основі готові розрахункові схеми і передавати їх до деяких 

найбільш поширені в світі розрахункові програми дозволяє 

вам проектувати несучі конструкції, отримувати по ним 

специфікації і документації по ДСТУ. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

На сьогоднішній день тільки в Tekla Structures реалізовані 

наступні можливості: 

 одночасної роботи великої кількості інженерів над 

одним проектом – розрахований на багато користувачів 

режим; 

 автоматичного пошуку однакових деталей та нумерації 

деталей і відправних марок (збірок). 

 автоматичного нанесення маркування номерів деталей 

та збірок (відправних марок) на кресленнях збірок. 

 автоматичної генерації креслень конструкцій та 

автоматична генерація будь-яких табличних даних на 

кресленнях. 

 автоматичної генерації будь-яких звітів: як текстових, 

так і в форматах EXCEL. 
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 обміну даними з іншими програмами, використовуючи 

вивантаження в БД. Зручний зв'язок з 1С. 

 включати до складу проекту 3D моделі з величезного 

списку сторонніх програм. 

 автоматичної генерації файлів для управління 

верстатами з ЧПУ. 

Найбільша ефективність застосування Tekla Structures 

досягається при розробці одночасно декількох типів 

комплектів документації одночасно багатьма 

користувачами в одному проекті, що дозволить 

майбутньому інженеру більш ефективно працювати в 

команді. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Ефективно використовувати знання тривимірного 

проектування для створення унікальних і детальних 

проектів енергетичних об’єктів. Отримавши досвід роботи 

в Tekla Structures інженер здатен створити і демонструвати 

широкій аудиторії фахівців унікальні проекти будь-якої 

складності 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Здатність аналізувати інформацію з літературних джерел, 

здійснювати патентний пошук, а також використовувати 

бази даних та інші джерела інформації для здійснення 

професійної діяльності (ФК 3). 

- Здатність застосовувати стандартні методи розрахунку 

при проектуванні деталей і вузлів енергетичного і 

технологічного обладнання (ФК 4). 

- Здатність забезпечувати моделювання об’єктів і процесів 

з використанням стандартних і спеціальних пакетів 

програм та засобів автоматизації інженерних розрахунків, 

проводити експерименти за заданими методиками з 

обробкою й аналізом результатів (ФК 10). 

- Знання і розуміння інженерних дисциплін на рівні, 

необхідному для досягнення інших результатів освітньої 

програми, в тому числі певна обізнаність в останніх 

досягненнях (ЗН 2). 

- Знання комп’ютерних програм для створення дво- і 

тривимірних моделей енергетичних об’єктів, систем і їх 

елементів та моделювання процесів у енергетичному 

обладнанні (ЗН 9). 

- Уміння створювати дво- і тривимірні моделі 

енергетичних і технологічних об’єктів та систем, 

моделювати їх характеристики (УМ 24). 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, підручники та навчальний посібник з 

дисципліни. 

Форма Лекції та комп’ютерний практикум 
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проведення 

занять 

Семестровий 

контроль 

Залік, розрахункова робота, 8 семестр 

 

Дисципліна Комп’ютерне моделювання  технічних об’єктів 

теплоенергетичних систем 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 4,0 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін, як інженерна графіка, 

основи конструювання, теоретична механіка, інформаційні 

технології та системи автоматизованого проектування. 

Також є базовою для підготовки фахівця за освітньою 

програмою «Інженерія і комп'ютерні технології 

теплоенергетичних систем». 

Що буде 

вивчатися 

Intergraph Smart 3D – система проектування промислових 

об'єктів, розрахована на підтримку роботи розподіленої 

групи фахівців різного профілю над проектами 

промислових об'єктів підвищеної складності. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Система використовує як засіб централізованого зберігання 

інформації по проекту потужні стандартні реляційні СУБД 

(MSSQL Server або Oracle) і забезпечує роботу команди 

проектувальників в локальній мережі. Передбачена 

підтримка географічно розподіленого проектування. 

Найбільша ефективність застосування Intergraph Smart 3D 

досягається при розробці одночасно декількох типів 

комплектів документації одночасно багатьма 

користувачами в одному проекті, що дозволить 

майбутньому інженеру більш ефективно працювати в 

команді. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Ефективно використовувати знання тривимірного 

проектування для створення унікальних і детальних 

проектів енергетичних об’єктів. Отримавши досвід роботи 

в Intergraph Smart 3D інженер здатен створити і 

демонструвати широкій аудиторії фахівців унікальні 

проекти будь-якої складності. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

- Здатність аналізувати інформацію з літературних джерел, 

здійснювати патентний пошук, а також використовувати 

бази даних та інші джерела інформації для здійснення 
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знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

професійної діяльності (ФК 3). 

- Здатність застосовувати стандартні методи розрахунку 

при проектуванні деталей і вузлів енергетичного і 

технологічного обладнання (ФК 4). 

- Здатність забезпечувати моделювання об’єктів і процесів 

з використанням стандартних і спеціальних пакетів 

програм та засобів автоматизації інженерних розрахунків, 

проводити експерименти за заданими методиками з 

обробкою й аналізом результатів (ФК 10). 

- Знання і розуміння інженерних дисциплін на рівні, 

необхідному для досягнення інших результатів освітньої 

програми, в тому числі певна обізнаність в останніх 

досягненнях (ЗН 2). 

- Знання комп’ютерних програм для створення дво- і 

тривимірних моделей енергетичних об’єктів, систем і їх 

елементів та моделювання процесів у енергетичному 

обладнанні (ЗН 9). 

- Уміння створювати дво- і тривимірні моделі 

енергетичних і технологічних об’єктів та систем, 

моделювати їх характеристики (УМ 24). 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, підручники та навчальний посібник з 

дисципліни. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції та комп’ютерний практикум 

Семестровий 

контроль 

Залік, розрахункова робота, 8 семестр 

 

Дисципліна Інженерія теплоенергетичних об’єктів і систем 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 4,0 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін, як інженерна графіка, 

основи конструювання, теоретична механіка, інформаційні 

технології та системи автоматизованого проектування. 

Також є базовою для підготовки фахівця за освітньою 

програмою «Інженерія і комп'ютерні технології 

теплоенергетичних систем». 

Що буде Програмний продукт Revit який здатен створювати 
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вивчатися максимально повну модель будівлі або інженерної 

споруди. Унікальність цього программного комплекса є в 

тому, що в ньому присутні елементи роботи з ландшафтом, 

що дозволяє побудувати генплан для невеликого об'єкта, 

якщо площа забудови велика або присутній складний 

рельєф. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Одним з головних плюсів Revit є зв'язок проектованого 

об’єкта з робочою документацією, тобто, змінивши щось 

на кресленні, воно зміниться і в документації. Можливості 

дійсно широкі, економиться багато часу, все що потрібно - 

перевірити дані і виправити помилки, якщо такі будуть. 

Основні переваги Revit над іншими однотипними САПР: 

 створення аналітичної моделі, облік арматури в 

залізобетонних конструкціях, розстановка арматури 

відповідно до розрахунками; 

 повний зв’язок з усіма продуктами Autodesk; 

 автоматичне створення розрізів, фасадів, специфікацій, 

вузлів; 

 двонаправлена ассаціатівність (при виправленні в 

одному місці зміни вносяться автоматично у всьому 

проекті); 

 спільна і скоординована робота всіх розділів 

проектування в Revit в одному файлі; 

 створення будь-якого параметричного елемента 

бібліотеки користувачем 

 зв’язок з розрахунковими програмами Robot, Scad, Ліра 

(Revit містить в проекті аналітичну модель каркаса, 

навантаження і закріплення з можливістю передачі в 

дані програми) 

 Робота з будь-якими матеріалами з можливість передачі 

в 3ds Max; 

 безкоштовна ліцензія на 3 роки (студентам і викладачам 

ВНЗ). 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Ефективно використовувати знання тривимірного 

проектування для створення унікальних і детальних 

проектів енергетичних об’єктів. Отримавши досвід роботи 

в Revit інженер здатен створити і демонструвати широкій 

аудиторії фахівців унікальні проекти будь-якої складності 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Здатність аналізувати інформацію з літературних джерел, 

здійснювати патентний пошук, а також використовувати 

бази даних та інші джерела інформації для здійснення 

професійної діяльності (ФК 3). 

- Здатність застосовувати стандартні методи розрахунку 

при проектуванні деталей і вузлів енергетичного і 

технологічного обладнання (ФК 4). 
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- Здатність забезпечувати моделювання об’єктів і процесів 

з використанням стандартних і спеціальних пакетів 

програм та засобів автоматизації інженерних розрахунків, 

проводити експерименти за заданими методиками з 

обробкою й аналізом результатів (ФК 10). 

- Знання і розуміння інженерних дисциплін на рівні, 

необхідному для досягнення інших результатів освітньої 

програми, в тому числі певна обізнаність в останніх 

досягненнях (ЗН 2). 

- Знання комп’ютерних програм для створення дво- і 

тривимірних моделей енергетичних об’єктів, систем і їх 

елементів та моделювання процесів у енергетичному 

обладнанні (ЗН 9). 

- Уміння створювати дво- і тривимірні моделі 

енергетичних і технологічних об’єктів та систем, 

моделювати їх характеристики (УМ 24). 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, підручники та навчальний посібник з 

дисципліни. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції та комп’ютерний практикум 

Семестровий 

контроль 

Залік, розрахункова робота, 8 семестр 

 

 

ПВ 4. Навчальні дисципліни з технології виробництва в 

енергомашинобудуванні 

 

Дисципліна Технологія котлобдування 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін, як технологія 

конструкційних матеріалів та матеріалознавство, 

конструкційні матеріали в енергомашинобудуванні, парові 

котли. Відноситься до вибіркових дисциплін циклу 

професійної підотовки  фахівця за освітньою програмою 

«Інженерія і комп'ютерні технології теплоенергетичних 

систем». 
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Що буде 

вивчатися 

Вивчаються питання підготовки, збирання і зварювання 

деталей і вузлів у котельному виробництві. Акцентується 

увага на вивченні обладнання, що використовується у 

котлобудуванні, матеріалів, особливостей зварювання, 

методів випробування і контролю  елементів котельних 

конструкцій.  

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

В теперішній час Україна має потужну виробничу базу для 

виготовлення парових і водогрійних котлів. Номенклатура 

парових і водогрійних котлів велика, а їх конструкції 

різноманітні – від простих до дуже складних. Усі ці різні 

конструкції мають багато спільного в технології 

виготовлення, що заснована на одних і тих же способах 

обробки матеріалів, розрахована на застосування схожого 

технологічного обладнання, використання одних і тих же 

способів контролю, тобто технологія виготовлення усіх 

цих виробів має загальні основи. Удосконалення 

котельного виробництва йде шляхом поглиблення 

спеціалізації цехів з виготовлення конструкцій певного 

виду, все більшого залучення в технологічний процес 

сучасних способів механізованого і автоматизованого 

зварювання, удосконалення методів контролю якості 

виробів. Все це буде сприяти зростанню продуктивності 

праці , підвищенню якості виробу і збільшенню випуску 

продукції з одиниці виробничої площі. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Обирати оптимальні високоефективні технологічні 

процеси виготовлення конструкцій котельних установок. 

Розуміння складу і призначення конструкцій, що 

виготовляються для котельних установок, значення 

властивостей матеріалів, способів їх обробки і принципів 

дії технологічного обладнання.               

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

-  Знання і розуміння схем, конструкцій і принципів 

проектування і роботи тепло-і парогенеруючих установок, 

теплообмінного обладнання, вимог щодо безпечної 

експлуатації енергетичного обладнання (ЗН5) 

- Знання і розуміння технології виготовлення і експлуатації  

тепло-і парогенеруючих установок і теплообмінного 

обладнання(ЗН 6). 

 - Уміння обирати і застосовувати типові аналітичні, 

розрахункові та експериментальні методи, розуміти 

складні інженерні технології, процеси, системи і 

обладнання, правильно інтерпретувати результати таких 

досліджень (УМ 1). 

- Уміння розробляти і проектувати складні вироби в галузі 

енергетичного машинобудування, процеси і системи, що 

задовольняють встановленим вимогам, які можуть 
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включати обізнаність про нетехнічні (суспільство, здоров'я 

і безпека, навколишнє середовище, економіка і 

промисловість) аспекти; обрання і застосовування 

адекватної методології проектування(УМ 3). 

 - Уміння демонструвати систематичне розуміння 

ключових аспектів та концепцій в галузі енергетичного 

машинобудування, технології виробництва, передачі, 

розподілу і використання енергії (УМ 8). 

- Уміння обирати та застосовувати сучасні матеріали, 

обладнання та інструменти, інженерні технологій і 

процеси, а також розуміти їх обмеження при проектуванні 

теплоенергетичного обладнання (УМ 11). 

- Здатність продемонструвати систематичне розуміння 

ключових аспектів та концепції розвитку галузі 

енергетичного машинобудування (ФК1). 

- Здатність застосовувати свої знання і розуміння для 

визначення, формулювання і вирішення інженерних 

завдань з використанням методів електричної інженерії 

(ФК 2). 

- Здатність застосовувати стандартні методи розрахунку 

при проектуванні деталей і вузлів енергетичного і 

технологічного обладнання (ФК 4). 

- Здатність  розробляти енергозберігаючі технології та 

енергоощадні заходи під час проектування та експлуатації 

енергетичного і теплотехнологічного обладнання (ФК 5). 

- Здатність вибирати основні й допоміжні матеріали та 

способи реалізації основних теплотехнологічних процесів 

при створенні нового обладнання в галузі 

енергомашинобудування і застосовувати прогресивні 

методи експлуатації теплотехнологічного обладнання для 

об’єктів енергетики, промисловості і транспорту, 

комунально-побутового та аграрного секторів економіки 

(ФК 6).  

- Здатність брати участь у роботах з розробки і 

впровадження теплотехнологічних процесів у ході 

підготовки виробництва нової продукції, перевіряти якість 

монтажу й налагодження при випробуваннях і здачі в 

експлуатацію нових енергетичних  об’єктів та систем (ФК 

7). 

-  Здатність продемонструвати знання характеристик і 

властивостей матеріалів, обладнання, процесів в галузі 

енергетичного машинобудування(ФК 13).  

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, підручники 

Форма 

проведення 

Лекції, практичні заняття  
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занять 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, реферат, 8 семестр 

 

 

Дисципліна Основи технології виробництва енергетичних 

об’єктів 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін, як технологія 

конструкційних матеріалів та матеріалознавство, 

конструкційні матеріали в енергомашинобудуванні, парові 

котли. Відноситься до вибіркових дисциплін циклу 

професійної підотовки  фахівця за освітньою програмою 

«Інженерія і комп'ютерні технології теплоенергетичних 

систем». 

Що буде 

вивчатися 

Вивчаються технології виробництва котельних установок 

та відповідного енергетичного обладнання, властивості 

матеріалів, що використовуються в котлобудуванні, 

операції обробки деталей, технологічні процеси 

виготовлення і збирання вузлів котельних установок, 

питання розробки і використання технологічного 

оснащення і спеціальних пристосувань. Акцентується увага 

на вивченні обладнання, що використовується у 

котлобудуванні, матеріалів, особливостей зварювання, 

методів випробування і контролю  елементів котельних 

конструкцій.  

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

В теперішній час Україна має потужну виробничу базу для 

виготовлення парових і водогрійних котлів. Номенклатура 

парових і водогрійних котлів велика, а їх конструкції 

різноманітні – від простих до дуже складних. Нормативна 

технічна документація, що розробляється до початку 

виготовлення конструкцій котельних установок, 

встановлює зміст і порядок виконання усіх технологічних і 

контрольних операцій. При цьому особлива увага 

приділяється  технологічному забезпеченню якості 

виготовлення, а, значить, і надійності роботи виробів. 

Виготовлення і експлуатація котельних установок в 

Україні виконується у відповідності  з «Правилами будови 
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і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів».   

Технологічні процеси виготовлення котельних установок 

охоплюють багато видів обробки металів: обробку 

різанням, гарячу і холодну обробку тиском, зварювання, 

різку, термічну обробку, в також різні  способи контролю і 

випробувань. Удосконалення котельного виробництва йде 

шляхом поглиблення спеціалізації цехів з виготовлення 

конструкцій певного виду, все більшого залучення в 

технологічний процес сучасних способів механізованого і 

автоматизованого зварювання, удосконалення методів 

контролю якості виробів. Все це буде сприяти зростанню 

продуктивності праці , підвищенню якості виробу і 

збільшенню випуску продукції з одиниці виробничої 

площі. 

 Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Обирати оптимальні високоефективні технологічні 

процеси виготовлення конструкцій котельних установок. 

Розуміння властивостей матеріалів, методів обробки 

деталей, збирання, зварювання і випробування елементів 

котельних установок, що характерні для сучасного 

котлобудування і принципів дії технологічного 

обладнання.               

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

-  Знання і розуміння схем, конструкцій і принципів 

проектування і роботи тепло-і парогенеруючих установок, 

теплообмінного обладнання, вимог щодо безпечної 

експлуатації енергетичного обладнання (ЗН5) 

- Знання і розуміння технології виготовлення і експлуатації  

тепло-і парогенеруючих установок і теплообмінного 

обладнання(ЗН 6). 

 - Уміння обирати і застосовувати типові аналітичні, 

розрахункові та експериментальні методи, розуміти 

складні інженерні технології, процеси, системи і 

обладнання, правильно інтерпретувати результати таких 

досліджень (УМ 1). 

- Уміння розробляти і проектувати складні вироби в галузі 

енергетичного машинобудування, процеси і системи, що 

задовольняють встановленим вимогам, які можуть 

включати обізнаність про нетехнічні (суспільство, здоров'я 

і безпека, навколишнє середовище, економіка і 

промисловість) аспекти; обрання і застосовування 

адекватної методології проектування(УМ 3). 

 - Уміння демонструвати систематичне розуміння 

ключових аспектів та концепцій в галузі енергетичного 

машинобудування, технології виробництва, передачі, 

розподілу і використання енергії (УМ 8). 

- Уміння обирати та застосовувати сучасні матеріали, 

обладнання та інструменти, інженерні технологій і 
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процеси, а також розуміти їх обмеження при проектуванні 

теплоенергетичного обладнання (УМ 11). 

- Здатність продемонструвати систематичне розуміння 

ключових аспектів та концепції розвитку галузі 

енергетичного машинобудування (ФК1). 

- Здатність застосовувати свої знання і розуміння для 

визначення, формулювання і вирішення інженерних 

завдань з використанням методів електричної інженерії 

(ФК 2). 

- Здатність застосовувати стандартні методи розрахунку 

при проектуванні деталей і вузлів енергетичного і 

технологічного обладнання (ФК 4). 

- Здатність  розробляти енергозберігаючі технології та 

енергоощадні заходи під час проектування та експлуатації 

енергетичного і теплотехнологічного обладнання (ФК 5). 

- Здатність вибирати основні й допоміжні матеріали та 

способи реалізації основних теплотехнологічних процесів 

при створенні нового обладнання в галузі 

енергомашинобудування і застосовувати прогресивні 

методи експлуатації теплотехнологічного обладнання для 

об’єктів енергетики, промисловості і транспорту, 

комунально-побутового та аграрного секторів економіки 

(ФК 6).  

- Здатність брати участь у роботах з розробки і 

впровадження теплотехнологічних процесів у ході 

підготовки виробництва нової продукції, перевіряти якість 

монтажу й налагодження при випробуваннях і здачі в 

експлуатацію нових енергетичних  об’єктів та систем (ФК 

7). 

-  Здатність продемонструвати знання характеристик і 

властивостей матеріалів, обладнання, процесів в галузі 

енергетичного машинобудування(ФК 13).  

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, підручники 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття  

Семестровий 

контроль 

Екзамен, реферат, 8 семестр 

 

Дисципліна Основи технології котельного виробництва 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова Українська 
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викладання 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін, як технологія 

конструкційних матеріалів та матеріалознавство, 

конструкційні матеріали в енергомашинобудуванні, парові 

котли. Відноситься до вибіркових дисциплін циклу 

професійної підотовки  фахівця за освітньою програмою 

«Інженерія і комп'ютерні технології теплоенергетичних 

систем». 

Що буде 

вивчатися 

Вивчаються технології виробництва котельних установок, 

властивості матеріалів, що використовуються в 

котлобудуванні, операції обробки деталей, технологічні 

процеси виготовлення і збирання вузлів котельних 

установок, питання розробки і використання 

технологічного оснащення і спеціальних пристосувань. 

Акцентується увага на вивченні матеріалів, особливостей 

зварювання, методів випробування і контролю  елементів 

котельних установок.  

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

В теперішній час Україна має потужну виробничу базу для 

виготовлення парових і водогрійних котлів. Вироби 

котельного виробництва мають багато спільного в 

технології виготовлення, що заснована на одних і тих же 

способах обробки матеріалів, розрахована на застосування 

схожого технологічного обладнання, використання одних і 

тих же способів контролю, тобто технологія виготовлення 

усіх цих виробів має загальні основи. Конструкції і вузли 

котлів в основному виготовляють звареними з листового 

або сортового прокату. Зварювання давно стало основним 

технологічним процесом створення нероз'ємних з'єднань 

металевих конструкцій великогабаритних котельних 

установок, розрахованих на експлуатацію при високих 

температурах і тисках.  Удосконалення котельного 

виробництва йде шляхом поглиблення спеціалізації цехів з 

виготовлення конструкцій певного виду, все більшого 

залучення в технологічний процес сучасних способів 

механізованого і автоматизованого зварювання, 

удосконалення методів контролю якості виробів. Все це 

буде сприяти зростанню продуктивності праці , 

підвищенню якості виробу і збільшенню випуску продукції 

з одиниці виробничої площі. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

Обирати оптимальні високоефективні технологічні 

процеси виготовлення виробів котельних установок. 

Розуміння складу і призначення виробів, що 
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навчання) виготовляються для котельних установок, значення 

властивостей матеріалів, способів їх обробки і принципів 

дії технологічного обладнання.               

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Здатність продемонструвати систематичне розуміння 

ключових аспектів та концепції розвитку галузі 

енергетичного машинобудування (ФК1). 

- Здатність застосовувати свої знання і розуміння для 

визначення, формулювання і вирішення інженерних 

завдань з використанням методів електричної інженерії 

(ФК 2). 

- Здатність застосовувати стандартні методи розрахунку 

при проектуванні деталей і вузлів енергетичного і 

технологічного обладнання (ФК 4). 

- Здатність  розробляти енергозберігаючі технології та 

енергоощадні заходи під час проектування та експлуатації 

енергетичного і теплотехнологічного обладнання (ФК 5). 

- Здатність вибирати основні й допоміжні матеріали та 

способи реалізації основних теплотехнологічних процесів 

при створенні нового обладнання в галузі 

енергомашинобудування і застосовувати прогресивні 

методи експлуатації теплотехнологічного обладнання для 

об’єктів енергетики, промисловості і транспорту, 

комунально-побутового та аграрного секторів економіки 

(ФК 6).  

- Здатність брати участь у роботах з розробки і 

впровадження теплотехнологічних процесів у ході 

підготовки виробництва нової продукції, перевіряти якість 

монтажу й налагодження при випробуваннях і здачі в 

експлуатацію нових енергетичних  об’єктів та систем (ФК 

7). 

Здатність продемонструвати знання характеристик і 

властивостей матеріалів, обладнання, процесів в галузі 

енергетичного машинобудування(ФК 13).  

- Знання і розуміння схем, конструкцій і принципів 

проектування і роботи тепло-і парогенеруючих установок, 

теплообмінного обладнання, вимог щодо безпечної 

експлуатації енергетичного обладнання (ЗН5) 

- Знання і розуміння технології виготовлення і експлуатації  

тепло-і парогенеруючих установок і теплообмінного 

обладнання(ЗН 6). 

 - Уміння обирати і застосовувати типові аналітичні, 

розрахункові та експериментальні методи, розуміти 

складні інженерні технології, процеси, системи і 

обладнання, правильно інтерпретувати результати таких 

досліджень (УМ 1). 

- Уміння розробляти і проектувати складні вироби в галузі 
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енергетичного машинобудування, процеси і системи, що 

задовольняють встановленим вимогам, які можуть 

включати обізнаність про нетехнічні (суспільство, здоров'я 

і безпека, навколишнє середовище, економіка і 

промисловість) аспекти; обрання і застосовування 

адекватної методології проектування(УМ 3). 

 - Уміння демонструвати систематичне розуміння 

ключових аспектів та концепцій в галузі енергетичного 

машинобудування, технології виробництва, передачі, 

розподілу і використання енергії (УМ 8). 

- Уміння обирати та застосовувати сучасні матеріали, 

обладнання та інструменти, інженерні технологій і 

процеси, а також розуміти їх обмеження при проектуванні 

теплоенергетичного обладнання (УМ 11). 

 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, підручники 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття  

Семестровий 

контроль 

Екзамен, реферат, 8 семестр 

 

 

 

ПВ 5. Навчальні дисципліни з наукових досліджень та планування 

експерименту 

 

Дисципліна Основи наукових досліджень 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 2,0 кредитів ЕСТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін, як математичні методи та 

моделі, тепломасообмін,  теплотехнічні вимірювання та 

прилади, метрологія та стандартизація, основи 

електротехніки та електроніки та фізика. Також є базовою 

для підготовки фахівця за освітньою програмою 

«Інженерія і комп'ютерні технології теплоенергетичних 

систем». 

Що буде Організаційна структура науки, класифікація науково-
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вивчатися дослідних робіт, види досліджень, наукова організація та 

інформаційні основи виконання науково-дослідної роботи, 

підготовка експериментального дослідження, метрологія та 

її функції, основи планування експерименту та обробки 

його результатів. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Курс спрямований на розвиток у студентів навичок 

критичного мислення при проведенні наукових досліджень 

та обробки даних експерименту, здатності швидкого 

пошуку сучасної інформації. Також допоможе сформувати 

творчу особистість науковця при виборі методів 

дослідження і напрямків наукової діяльності. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Отримати знання закономірностей розвитку науково-

технічної сфери та інноваційного розвитку суспільного 

виробництва. Засоби організації науки як пізнавальної, 

інтелектуальної, інформаційно-комунікативної, соціальної 

та продуктивної діяльності. Обирати оптимальні технічні 

рішення при виконанні наукової діяльності з 

використанням різних методів і засобів. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

 - Знання і розуміння методів наукового дослідження, 

принципів застосування метрологічних засобів 

вимірювання,  стандартів, нормативно-технічної 

документації для постановки і проведення наукових 

досліджень в галузі енергетичного машинобудування (ЗН7). 

- Уміння обирати і застосовувати типові аналітичні, 

розрахункові та експериментальні методи, розуміти складні 

інженерні технології, процеси, системи і обладнання, 

правильно інтерпретувати результати таких досліджень 

(УМ 1). 

- Уміння  використовувати передові досягнення при 

проектуванні об’єктів в галузі енергетичного 

машинобудування (УМ4).  

- Уміння здійснювати пошук необхідної інформації в 

технічній літературі, використовувати наукові бази даних 

та інші відповідні джерела інформації, здійснювати 

моделювання з метою детального вивчення і дослідження 

інженерних питань (УМ5).  

- Уміння планувати і виконувати експериментальні 

дослідження за допомогою інструментальних засобів 

(вимірювальних приладів), оцінювати похибки проведення 

досліджень, робити висновки (УМ7). 

- Уміння застосовувати методики проектування і 

дослідження для відомих і нових зразків 

теплоенергетичного обладнання (УМ9).  
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- Уміння вирішувати практичні завдання, що 

передбачають реалізацію інженерних проектів і проведення 

досліджень (УМ10). 

- Уміння  відстежувати розвиток науки і техніки (УМ18). 

- Уміння вибирати сучасні методи і застосовувати засоби, 

прилади та вимірювальну техніку для здійснення 

експериментальних досліджень галузі енергетичного 

машинобудування (УМ20). 

- Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК 

1).  

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

(ЗК 2). 

- Здатність аналізувати інформацію з літературних 

джерел, здійснювати патентний пошук, а також 

використовувати бази даних та інші джерела інформації 

для здійснення професійної діяльності (ФК3).  

- Здатність забезпечувати моделювання об’єктів і процесів 

з використанням стандартних і спеціальних пакетів 

програм та засобів автоматизації інженерних розрахунків, 

проводити експерименти за заданими методиками з 

обробкою й аналізом результатів (ФК10). 

- Здатність використовувати стандартні методики 

планування експериментальних досліджень, здійснювати  

обробку та узагальнення результатів експерименту (ФК11). 

- Здатність брати участь у роботі над інноваційними 

проектами, використовуючи методи дослідницької 

діяльності (ФК12). 

- Здатність визначати техніко-економічну доцільність 

проведення досліджень в галузі енергетичного 

машинобудування  і визначати перспективу впровадження 

результатів наукової діяльності (ФК16). 

- Здатність застосовувати методи стандартних 

випробувань щодо визначення фізико-механічних, 

технічних і екологічних показників для об’єктів енергетики 

і промисловості (ФК19). 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, конспект 

лекцій, контрольні завдання, методичні рекомендації до 

семінарських занять. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, семінарські та практичні заняття. 

Семестровий Екзамен, реферат, 8 семестр 
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контроль 

 

Дисципліна Основи теорії проведення теплоенергетичних 

експериментів 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 2,0 кредитів ЕСТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін, як математичні методи та 

моделі, тепломасообмін,  теплотехнічні вимірювання та 

прилади, метрологія та стандартизація, основи 

електротехніки та електроніки та фізика. Також є базовою 

для підготовки фахівця за освітньою програмою 

«Інженерія і комп'ютерні технології теплоенергетичних 

систем». 

Що буде 

вивчатися 

Організаційні та методичні основи науково-дослідної 

роботи, види досліджень, наукова організація та 

інформаційні основи виконання науково-дослідної роботи, 

підготовка експериментального дослідження, метрологія та 

її функції основи планування експерименту та обробки 

його результатів. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Сучасний стан розвитку наукоємних технологій потребує 

нових оригінальних ідей і навичок критичного мислення 

при проведенні наукових досліджень та обробки даних 

експерименту, здатності швидкого пошуку сучасної 

інформації. Вивчення цього курсу допоможе сформувати 

творчу особистість науковця при виборі методів 

дослідження і напрямків наукової діяльності. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Отримати знання закономірностей розвитку науково-

технічної сфери та інноваційного розвитку суспільного 

виробництва. Засоби організації науки як пізнавальної, 

інтелектуальної, інформаційно-комунікативної, соціальної 

та продуктивної діяльності. Обирати оптимальні технічні 

рішення при виконанні наукової діяльності з 

використанням різних методів і засобів. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Знання і розуміння методів наукового дослідження, 

принципів застосування метрологічних засобів 

вимірювання,  стандартів, нормативно-технічної 

документації для постановки і проведення наукових 

досліджень в галузі енергетичного машинобудування (ЗН7). 

- Уміння обирати і застосовувати типові аналітичні, 



32 

розрахункові та експериментальні методи, розуміти складні 

інженерні технології, процеси, системи і обладнання, 

правильно інтерпретувати результати таких досліджень 

(УМ 1). 

- Уміння  використовувати передові досягнення при 

проектуванні об’єктів в галузі енергетичного 

машинобудування (УМ4).  

- Уміння здійснювати пошук необхідної інформації в 

технічній літературі, використовувати наукові бази даних 

та інші відповідні джерела інформації, здійснювати 

моделювання з метою детального вивчення і дослідження 

інженерних питань (УМ5).  

- Уміння планувати і виконувати експериментальні 

дослідження за допомогою інструментальних засобів 

(вимірювальних приладів), оцінювати похибки проведення 

досліджень, робити висновки (УМ7). 

- Уміння застосовувати методики проектування і 

дослідження для відомих і нових зразків 

теплоенергетичного обладнання (УМ9).  

- Уміння вирішувати практичні завдання, що 

передбачають реалізацію інженерних проектів і проведення 

досліджень (УМ10). 

- Уміння  відстежувати розвиток науки і техніки (УМ18). 

- Уміння вибирати сучасні методи і застосовувати засоби, 

прилади та вимірювальну техніку для здійснення 

експериментальних досліджень галузі енергетичного 

машинобудування (УМ20). 

- Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК 

1).  

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

(ЗК 2). 

- Здатність аналізувати інформацію з літературних 

джерел, здійснювати патентний пошук, а також 

використовувати бази даних та інші джерела інформації 

для здійснення професійної діяльності (ФК3).  

- Здатність забезпечувати моделювання об’єктів і процесів 

з використанням стандартних і спеціальних пакетів 

програм та засобів автоматизації інженерних розрахунків, 

проводити експерименти за заданими методиками з 

обробкою й аналізом результатів (ФК10). 

- Здатність використовувати стандартні методики 
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планування експериментальних досліджень, здійснювати  

обробку та узагальнення результатів експерименту (ФК11). 

- Здатність брати участь у роботі над інноваційними 

проектами, використовуючи методи дослідницької 

діяльності (ФК12). 

- Здатність визначати техніко-економічну доцільність 

проведення досліджень в галузі енергетичного 

машинобудування  і визначати перспективу впровадження 

результатів наукової діяльності (ФК16). 

- Здатність застосовувати методи стандартних 

випробувань щодо визначення фізико-механічних, 

технічних і екологічних показників для об’єктів енергетики 

і промисловості (ФК19). 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, конспект 

лекцій, контрольні завдання, методичні рекомендації до 

семінарських занять. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, семінарські та практичні заняття. 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, реферат, 8 семестр 

 

Дисципліна Теоретичні основи проведення наукових досліджень  

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 2,0 кредитів ЕСТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін, як математичні методи та 

моделі, тепломасообмін,  теплотехнічні вимірювання та 

прилади, метрологія та стандартизація, основи 

електротехніки та електроніки та фізика. Також є базовою 

для підготовки фахівця за освітньою програмою 

«Інженерія і комп'ютерні технології теплоенергетичних 

систем». 

Що буде 

вивчатися 

Організаційні та методичні основи науково-дослідної 

роботи, види досліджень, наукова організація та 

інформаційні основи виконання науково-дослідної роботи, 

підготовка експериментального дослідження, метрологія та 

її функції основи планування експерименту та обробки 

його результатів. 
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Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Сучасний стан розвитку наукоємних технологій потребує 

нових оригінальних ідей і навичок критичного мислення 

при проведенні наукових досліджень та обробки даних 

експерименту, здатності швидкого пошуку сучасної 

інформації. Вивчення цього курсу допоможе сформувати 

творчу особистість науковця при виборі методів 

дослідження і напрямків наукової діяльності. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Отримати знання закономірностей розвитку науково-

технічної сфери та інноваційного розвитку суспільного 

виробництва. Засоби організації науки як пізнавальної, 

інтелектуальної, інформаційно-комунікативної, соціальної 

та продуктивної діяльності. Обирати оптимальні технічні 

рішення при виконанні наукової діяльності з 

використанням різних методів і засобів. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Знання і розуміння методів наукового дослідження, 

принципів застосування метрологічних засобів 

вимірювання, стандартів, нормативно-технічної 

документації для постановки і проведення наукових 

досліджень в галузі енергетичного машинобудування (ЗН7). 

- Уміння обирати і застосовувати типові аналітичні, 

розрахункові та експериментальні методи, розуміти складні 

інженерні технології, процеси, системи і обладнання, 

правильно інтерпретувати результати таких досліджень 

(УМ 1). 

- Уміння  використовувати передові досягнення при 

проектуванні об’єктів в галузі енергетичного 

машинобудування (УМ4).  

- Уміння здійснювати пошук необхідної інформації в 

технічній літературі, використовувати наукові бази даних 

та інші відповідні джерела інформації, здійснювати 

моделювання з метою детального вивчення і дослідження 

інженерних питань (УМ5).  

- Уміння планувати і виконувати експериментальні 

дослідження за допомогою інструментальних засобів 

(вимірювальних приладів), оцінювати похибки проведення 

досліджень, робити висновки (УМ7). 

- Уміння застосовувати методики проектування і 

дослідження для відомих і нових зразків 

теплоенергетичного обладнання (УМ9).  

- Уміння вирішувати практичні завдання, що 

передбачають реалізацію інженерних проектів і проведення 

досліджень (УМ10). 

- Уміння  відстежувати розвиток науки і техніки (УМ18). 
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- Уміння вибирати сучасні методи і застосовувати засоби, 

прилади та вимірювальну техніку для здійснення 

експериментальних досліджень галузі енергетичного 

машинобудування (УМ20). 

- Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК 

1).  

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

(ЗК 2). 

- Здатність аналізувати інформацію з літературних 

джерел, здійснювати патентний пошук, а також 

використовувати бази даних та інші джерела інформації 

для здійснення професійної діяльності (ФК3).  

- Здатність забезпечувати моделювання об’єктів і процесів 

з використанням стандартних і спеціальних пакетів 

програм та засобів автоматизації інженерних розрахунків, 

проводити експерименти за заданими методиками з 

обробкою й аналізом результатів (ФК10). 

- Здатність використовувати стандартні методики 

планування експериментальних досліджень, здійснювати  

обробку та узагальнення результатів експерименту (ФК11). 

- Здатність брати участь у роботі над інноваційними 

проектами, використовуючи методи дослідницької 

діяльності (ФК12). 

- Здатність визначати техніко-економічну доцільність 

проведення досліджень в галузі енергетичного 

машинобудування  і визначати перспективу впровадження 

результатів наукової діяльності (ФК16). 

- Здатність застосовувати методи стандартних 

випробувань щодо визначення фізико-механічних, 

технічних і екологічних показників для об’єктів енергетики 

і промисловості (ФК19). 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, конспект 

лекцій, контрольні завдання, методичні рекомендації до 

семінарських занять. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, семінарські та практичні заняття. 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, реферат, 8 семестр 
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ПВ 6. Навчальні дисципліни з захисту навколишнього середовища 

 

Дисципліна Захист навколишнього середовища в енергетиці 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 4,5 кредитів ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін, як парові котли, теплові та 

атомні електричні станції, технологія спалювання 

органічних палив , хімія, математика та фізика. Також є 

дисципліною вільного вибору студентів  для підготовки 

фахівця за освітньою програмою «Інженерія і комп'ютерні 

технології теплоенергетичних систем». 

Що буде 

вивчатися 

Основні теоретичні та практичні методи очищення 

забруднених газових потоків від твердих часток, а також 

методи пригнічення утворення та уловлення шкідливих 

газоподібних речовин. Основні джерела рідких викидів на 

енергетичних підприємствах та методи їх нейтралізації  

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Екологія і енергетика є одні  з основних чинників 

існування людства. На долю теплової енергетики 

приходиться більше 30% всіх викидів. В той же час без 

теплових електростанції ні атомні електричні станції ні 

відновлювальна енергетика в сучасному світі не можуть 

повноцінно функціонувати. Захист навколишнього 

середовища на енергетичних об’єктах дозволяє повноцінно 

функціонувати тепловим електричним станціям майже без 

шкідливих викидів в навколишнє середовище, гармонійно 

забезпечуючи людство теплом і електроенергії. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Обирати оптимальні технічні рішення з очищення 

забруднених газових потоків, що утворюються на 

енергетичних підприємствах, що забезпечать експлуатацію 

обладнання згідно українських та міжнародних 

екологічних нормам з максимальним ККД. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Знання і розуміння нетехнічних (суспільство, здоров'я і 

безпека, навколишнє середовище, економіка і 

промисловість) наслідків інженерної практики( ЗН 4).  

- Знання законодавства й правових норм з охорони 

здоров’я людей і забезпечення безпеки інженерної 

діяльності ( ЗН 8).  

- Уміння здійснювати пошук необхідної інформації в 
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технічній літературі, використовувати наукові бази даних 

та інші відповідні джерела інформації, здійснювати 

моделювання з метою детального вивчення і дослідження 

інженерних питань (УМ 5).  

- Уміння застосовувати кодекси практики і правила техніки 

безпеки в галузі. (УМ 6) 

- Уміння класифікувати теплообмінне обладнання за 

різними ознаками і відповідно до заданих умов роботи 

теплообмінного обладнання, вибирати паливо і теплоносії, 

використовувати стандартні методики для виконання 

конструкторських і повіркових розрахунків тепло- і 

парогенеруючих установок і теплоенергетичного 

обладнання (УМ 19).  

- Здатність брати участь у роботах з розробки і 

впровадження теплотехнологічних процесів у ході 

підготовки виробництва нової продукції, перевіряти якість 

монтажу й налагодження при випробуваннях і здачі в 

експлуатацію нових енергетичних об’єктів та систем (ФК 

7).  

 - Здатність продемонструвати обізнаність з питань 

інтелектуальної власності та контрактів в галузі 

енергетичного машинобудування (ФК 14).  

 - Здатність виконувати роботи з розрахунку й 

проектування об’єктів і систем у області 

енергомашинобудування відповідно до технічних завдань з 

використанням сучасних CAD/CAM/CAE систем (ФК 19).  

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, підручники 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття, курсова робота 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, 8 семестр, захист курсової роботи 

 

Дисципліна Екологія в промисловості 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 4,5 кредитів ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін, як парові котли, теплові та 

атомні електричні станції, технологія спалювання 
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органічних палив , хімія, математика та фізика. Також є 

дисципліною вільного вибору студентів  для підготовки 

фахівця за освітньою програмою «Інженерія і комп'ютерні 

технології теплоенергетичних систем». 

Що буде 

вивчатися 

Основні теоретичні підходи  та методи їх реалізації при 

очищення забруднених газових потоків, а також методи 

пригнічення утворення шкідливих газоподібних речовин. 

Будуть розглянуті джерела рідких викидів на промислових 

підприємствах, їх вплив на навколишнє середовище та  

методи їх нейтралізації 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Кожна річ яку використовує людство в сучасному світі, 

потребує на її виробництво затрат або теплової або 

електричної енергії. Окрім забезпечення людства 

промисловими товарами, виробництво останніх повинно 

відбуватися  з мінімальними наслідками для 

навколишнього середовища та людства. Сучасні екологічні 

заходи в промисловості дозволяють зробити виробництво 

екологічно безпечним для людини та оточуючого 

середовища, з мінімальними експлуатаційними витратами. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Раціонально підбирати та використовувати  обладнання що 

забезпечує експлуатацію промислового обладнання у 

відповідності з українськими на європейськими нормами з 

максимальної ефективністю використання палива та 

обладання 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Знання і розуміння нетехнічних (суспільство, здоров'я і 
безпека, навколишнє середовище, економіка і промисловість) 

наслідків інженерної практики( ЗН 4).  

- Знання законодавства й правових норм з охорони здоров’я 

людей і забезпечення безпеки інженерної діяльності ( ЗН 8).  

- Уміння здійснювати пошук необхідної інформації в 

технічній літературі, використовувати наукові бази даних та 

інші відповідні джерела інформації, здійснювати 

моделювання з метою детального вивчення і дослідження 

інженерних питань (УМ 5).  

- Уміння застосовувати кодекси практики і правила техніки 

безпеки в галузі. (УМ 6) 

- Уміння класифікувати теплообмінне обладнання за різними 

ознаками і відповідно до заданих умов роботи 

теплообмінного обладнання, вибирати паливо і теплоносії, 

використовувати стандартні методики для виконання 

конструкторських і повіркових розрахунків тепло- і 

парогенеруючих установок і теплоенергетичного обладнання 

(УМ 19).  

- Здатність брати участь у роботах з розробки і 

впровадження теплотехнологічних процесів у ході 

підготовки виробництва нової продукції, перевіряти якість 
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монтажу й налагодження при випробуваннях і здачі в 

експлуатацію нових енергетичних об’єктів та систем (ФК 7).  

 - Здатність продемонструвати обізнаність з питань 

інтелектуальної власності та контрактів в галузі 

енергетичного машинобудування (ФК 14).  

 - Здатність виконувати роботи з розрахунку й проектування 

об’єктів і систем у області енергомашинобудування 

відповідно до технічних завдань з використанням сучасних 

CAD/CAM/CAE систем (ФК 19).  

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, підручники 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття, курсова робота 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, 8 семестр, захист курсової роботи 

 

Дисципліна Технології захисту навколишнього середовища 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 4,5 кредитів ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін, як парові котли, теплові та 

атомні електричні станції, технологія спалювання 

органічних палив , хімія, математика та фізика. Також є 

дисципліною вільного вибору студентів  для підготовки 

фахівця за освітньою програмою «Інженерія і комп'ютерні 

технології теплоенергетичних систем». 

Що буде 

вивчатися 

Основні  методи і закономірності фізико-хімічних процесів 

захисту навколишнього середовища, основи технологій 

очищення пилогазових викидів, рідких скидів, утилізації та 

переробки твердих відходів, про фізичні принципи захисту 

навколишнього середовища від енергетичних впливів 

тощо. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Розвиток світового суспільного виробництва йде 

прискореними темпами, і розміри збитків, що завдаються 

навколишньому середовищу, збільшуються при цьому так, 

що їх уже неможливо, як раніше, подолати природним 

шляхом, без використання глибоко продуманого комплексу 

законодавчих і технологічних заходів, які охоплюють усі 

сфери виробничої діяльності людини. 
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Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Раціонально підбирати та використовувати  обладнання що 

забезпечує експлуатацію промислового обладнання у 

відповідності з українськими на європейськими нормами з 

максимальної ефективністю використання палива та 

обладання 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Знання і розуміння нетехнічних (суспільство, здоров'я і 

безпека, навколишнє середовище, економіка і 

промисловість) наслідків інженерної практики( ЗН 4).  

- Знання законодавства й правових норм з охорони 

здоров’я людей і забезпечення безпеки інженерної 

діяльності ( ЗН 8).  

- Уміння здійснювати пошук необхідної інформації в 

технічній літературі, використовувати наукові бази даних 

та інші відповідні джерела інформації, здійснювати 

моделювання з метою детального вивчення і дослідження 

інженерних питань (УМ 5).  

- Уміння застосовувати кодекси практики і правила техніки 

безпеки в галузі. (УМ 6) 

- Уміння класифікувати теплообмінне обладнання за 

різними ознаками і відповідно до заданих умов роботи 

теплообмінного обладнання, вибирати паливо і теплоносії, 

використовувати стандартні методики для виконання 

конструкторських і повіркових розрахунків тепло- і 

парогенеруючих установок і теплоенергетичного 

обладнання (УМ 19).  
- Здатність брати участь у роботах з розробки і 

впровадження теплотехнологічних процесів у ході 

підготовки виробництва нової продукції, перевіряти якість 

монтажу й налагодження при випробуваннях і здачі в 

експлуатацію нових енергетичних об’єктів та систем (ФК 7).  

 - Здатність продемонструвати обізнаність з питань 

інтелектуальної власності та контрактів в галузі 

енергетичного машинобудування (ФК 14).  

 - Здатність виконувати роботи з розрахунку й 

проектування об’єктів і систем у області 

енергомашинобудування відповідно до технічних завдань з 

використанням сучасних CAD/CAM/CAE систем (ФК 19). 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, підручники 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття, курсова робота 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, 8 семестр, захист курсової роботи 

 


