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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 другого (магістерського) рівня ВО згідно навчального 

плану на наступний навчальний рік. 

 

- студенти І курсу –  у першому семестрі обирають дисципліни для другого 

семестру першого року підготовки.  
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ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ КАФЕДРАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН  

 

на 2 семестр студент обирає одну дисципліну з 

1. Освітній компонент 1. 

2. Освітній компонент 2. 

3. Освітній компонент 3. 

4. Освітній компонент 4. 

5. Освітній компонент 5. 
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ПВ 1. Освітній компонент 1 

 

Дисципліна Енерго- і ресурсозбереження в енергетиці 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 

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 в 

рамках бакалаврської підготовки за спеціальністю 144 

Теплоенергетика 

Що буде 

вивчатися 

Науково-технічні, технологічні, економічні і правові 

методи забезпечення практичної діяльності з енерго- і 

ресурсозбереження в енергетиці. Буде розглянуто і 

проаналізовано ефективні енергозберігаючі заходи і 

технології для різних секторів енергетики. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Енерго- і ресурсозбереження – це дуже важлива і цікава 

синтетична науково-практична діяльність, яка 

здійснюється на стику різних наук, а отримані результати 

застосовуються в усіх галузях економіки. Забезпечення 

раціонального використання паливо-енергетичних ресурсів 

є стратегічним напрямом державної економічної політики. 

Згідно Закону України "Про енергозбереження" знання в 

цій сфері є обов'язковими для всіх осіб, діяльність яких 

пов'язана з виробництвом, передаванням, перетворенням і 

використанням паливо-енергетичних ресурсів. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Розробляти і реалізовувати програми і плани з енерго- і 

ресурсозбереження на рівні підприємства і галузі. 

Розробляти техніко-економічні обгрунтування 

енергозберігаючих проектів. 

Розробляти і впроваджувати на різних стадіях поводження 

з паливо-енергетичними ресурсами енергозберігаючі 

проекти, заходи, технології і обладнання з раціонального 

використання палива і теплової енергії в енергетиці і 

промисловості. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Знати і розуміти спеціальні розділи термодинаміки, 

теорії тепломасообміну, гідрогазодинаміки, трансформації 

(перетворення) енергії, технічної механіки, що лежать в 

основі спеціальності «Енергетичне машинобудування» 

відповідної спеціалізації, на рівні, необхідному для 

досягнення результатів освітньої програми (ЗН 1). 

- Знати і розуміти інженерні дисципліни, що лежать в 
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основі спеціальності «Енергетичне машинобудування», на 

рівні, необхідному для досягнення інших результатів 

освітньої програми, в тому числі обізнаність в останніх 

досягненнях науки і техніки в галузі (ЗН 2). 

- Розуміти, аналізувати і використовувати у професійній 

діяльності інженерні технології, процеси, системи і 

обладнання відповідно до спеціальності Енергетичне 

машинобудування; вміти застосовувати аналітичні, 

розрахункові та експериментальні методи; інтерпретувати і 

впроваджувати результати таких досліджень (ЗН 4). 

- Розв’язувати складні інженерні завдання і проблеми 

енергетичного машинобудування, що потребує оновлення та 

інтеграції знань, у тому числі в умовах неповної/недостатньої 

інформації та суперечливих вимог (УМ 1). 

- Вміти ефективно працювати в національному та 

міжнародному контексті, індивідуально та як член команди, і 

ефективно співпрацювати з інженерним та науковим 

співтовариством і суспільством загалом (УМ 7). 

- Усвідомлювати економічні, організаційні та 

управлінські питання (таких, як управління проектами, 

управління ризиками та змінами) в промисловому і діловому 

контексті (УМ 10). 

- Здатність продемонструвати всебічні знання в сфері 

енергетичного машинобудування та перспективи її розвитку 

(СК 1). 

- Здатність застосовувати свої знання і розуміння для 

визначення, формулювання і вирішення складних 

інженерних завдань з використанням спеціальних і 

загальновживаних методів (СК 3).  

- Здатність аналізувати необхідну інформацію, технічні 

дані, показники та результати роботи, систематизувати їх і 

узагальнювати з метою покращення характеристик 

енергетичного і теплотехнологічного обладнання, створення 

нових технологій і модернізації виробництва (СК 5). 

- Здатність розробляти і впроваджувати 

енергозберігаючі технології та енергоощадні заходи під час 

проектування та експлуатації енергетичного і 

теплотехнологічного обладнання (СК 6). 

- Здатність організовувати роботи по доведенню й освоєнню 

технологічних процесів у ході монтажних та 

пусконалагоджувальних робіт основного та допоміжного 

обладнання, забезпечувати конкурентоздатність продукції в 
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галузі енергетичного машинобудування (СК 7). 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, рекомендована література 

(монографії, наукові статті, патенти, ДСТУ, підручники). 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції та практичні (семінарські) заняття. 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, реферат 2 семестр 

 

Дисципліна Енергозбереження та утилізація тепла 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 

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 в 

рамках бакалаврської підготовки за спеціальністю 144 

Теплоенергетика 

Що буде 

вивчатися 

Будуть вивчатися науково-технічні, технологічні, 

економічні і правові методи забезпечення практичної 

діяльності з енерго- і ресурсозбереження в енергетиці. Буде 

розглянуто і проаналізовано ефективні енергозберігаючі 

заходи і технології для різних секторів енергетики, і 

зокрема, питання теплофізичного і теплотехнічного 

забезпечення, енергоекономічного обгрунтування та 

практичної реалізації систем утилізації тепла. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Забезпечення раціонального використання паливо-

енергетичних ресурсів є стратегічним напрямом державної 

економічної політики. Згідно Закону України "Про 

енергозбереження" знання в цій сфері є обов'язковими для 

всіх осіб, діяльність яких пов'язана з виробництвом, 

передаванням, перетворенням і використанням паливо-

енергетичних ресурсів. Енерго- і ресурсозбереження – це 

дуже важлива і цікава синтетична науково-практична 

діяльність, яка здійснюється на стику різних наук, а 

отримані результати застосовуються в усіх галузях 

економіки. Одним з найважливіших науково-технічних та 

організаційно-технологічних заходів з енергозбереження є 

утилізація тепла, частка якої в загальному потенціалі 

енергозбереження становить 15 – 20 %. 

Чому можна 

навчитися 

Розробляти техніко-економічні обгрунтування 

енергозберігаючих проектів. 
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(результати 

навчання) 

Розробляти і реалізовувати програми і плани з енерго- і 

ресурсозбереження на рівні підприємства і галузі. 

Розробляти і впроваджувати на різних стадіях поводження 

з паливо-енергетичними ресурсами енергозберігаючі 

проекти, заходи, технології і обладнання з раціонального 

використання палива і теплової енергії в енергетиці і 

промисловості. 

Визначати і аналізувати показники енергоекономічної 

ефективності та енергозберігаючого ефекту. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Знати і розуміти спеціальні розділи термодинаміки, 

теорії тепломасообміну, гідрогазодинаміки, трансформації 

(перетворення) енергії, технічної механіки, що лежать в 

основі спеціальності «Енергетичне машинобудування» 

відповідної спеціалізації, на рівні, необхідному для 

досягнення результатів освітньої програми (ЗН 1). 

- Знати і розуміти інженерні дисципліни, що лежать в 

основі спеціальності «Енергетичне машинобудування», на 

рівні, необхідному для досягнення інших результатів 

освітньої програми, в тому числі обізнаність в останніх 

досягненнях науки і техніки в галузі (ЗН 2). 

- Розуміти, аналізувати і використовувати у професійній 

діяльності інженерні технології, процеси, системи і 

обладнання відповідно до спеціальності Енергетичне 

машинобудування; вміти застосовувати аналітичні, 

розрахункові та експериментальні методи; інтерпретувати і 

впроваджувати результати таких досліджень (ЗН 4). 

- Розв’язувати складні інженерні завдання і проблеми 

енергетичного машинобудування, що потребує оновлення та 

інтеграції знань, у тому числі в умовах неповної/недостатньої 

інформації та суперечливих вимог (УМ 1). 

- Вміти ефективно працювати в національному та 

міжнародному контексті, індивідуально та як член команди, і 

ефективно співпрацювати з інженерним та науковим 

співтовариством і суспільством загалом (УМ 7). 

- Усвідомлювати економічні, організаційні та 

управлінські питання (таких, як управління проектами, 

управління ризиками та змінами) в промисловому і діловому 

контексті (УМ 10). 

- Здатність продемонструвати всебічні знання в сфері 

енергетичного машинобудування та перспективи її розвитку 

(СК 1). 

- Здатність застосовувати свої знання і розуміння для 
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визначення, формулювання і вирішення складних 

інженерних завдань з використанням спеціальних і 

загальновживаних методів (СК 3).  

- Здатність аналізувати необхідну інформацію, технічні 

дані, показники та результати роботи, систематизувати їх і 

узагальнювати з метою покращення характеристик 

енергетичного і теплотехнологічного обладнання, створення 

нових технологій і модернізації виробництва (СК 5). 

- Здатність розробляти і впроваджувати 

енергозберігаючі технології та енергоощадні заходи під час 

проектування та експлуатації енергетичного і 

теплотехнологічного обладнання (СК 6). 

- Здатність організовувати роботи по доведенню й освоєнню 

технологічних процесів у ході монтажних та 

пусконалагоджувальних робіт основного та допоміжного 

обладнання, забезпечувати конкурентоздатність продукції в 

галузі енергетичного машинобудування (СК 7). 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, рекомендована література 

(монографії, наукові статті, патенти, ДСТУ, підручники). 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції та практичні (семінарські) заняття. 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, реферат 2 семестр 

 
Дисципліна Енергозбереження та енергоефективність в енергетиці 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 

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 в 

рамках бакалаврської підготовки за спеціальністю 142 

Енергетичне машинобудування 

Що буде 

вивчатися 

Організаційні, науково-практичні, технологічні, економічні 

і правові аспекти діяльності із забезпечення раціонального 

використання і економного витрачання первинної і 

перетвореної енергії, природних енергетичних ресурсів у 

сфері енергетики, і, зокрема, енергоефективні технології і 

обладнання для різних секторів теплоенергетики і 

теплотехніки. 
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Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Енергозбереження як синтетична науково-практична 

діяльність є пріоритетною складовою енергетичної 

стратегії держави і вирішальним напрямом забезпечення 

енергоефективності і енергетичної безпеки національної 

економіки. Згідно сучасних тенденцій розвитку світової 

економіки більше половини приросту енергетичних потреб 

людства має забезпечуватися шляхом впровадження 

енергозберігаючих заходів. Тому володіння знаннями в 

сфері енергозбереження є обов'язковою необхідною 

вимогою сьогодення, яка унормована Законом України 

"Про енергозбереження". 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Розумінню організаційних, економічних, екологічних, 

правових основ енергозбереження. Алгоритмам створення і 

функціонування системи енергоменеджменту 

підприємства, організації проведення енергоаудиту 

підприємства. Розробляти і реалізовувати програми, плани, 

техніко-економічні обгрунтування заходів з 

енергозбереження. Визначати і аналізувати показники 

підвищення енергоефективності від впровадження 

енергозберігаючих заходів. Аналізувати і впроваджувати 

сучасні енергозберігаючі технології і обладнання в різних 

секторах енергетики. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Знати і розуміти спеціальні розділи термодинаміки, 

теорії тепломасообміну, гідрогазодинаміки, трансформації 

(перетворення) енергії, технічної механіки, що лежать в 

основі спеціальності «Енергетичне машинобудування» 

відповідної спеціалізації, на рівні, необхідному для 

досягнення результатів освітньої програми (ЗН 1). 

- Знати і розуміти інженерні дисципліни, що лежать в 

основі спеціальності «Енергетичне машинобудування», на 

рівні, необхідному для досягнення інших результатів 

освітньої програми, в тому числі обізнаність в останніх 

досягненнях науки і техніки в галузі (ЗН 2). 

- Розуміти, аналізувати і використовувати у професійній 

діяльності інженерні технології, процеси, системи і 

обладнання відповідно до спеціальності Енергетичне 

машинобудування; вміти застосовувати аналітичні, 

розрахункові та експериментальні методи; інтерпретувати і 

впроваджувати результати таких досліджень (ЗН 4). 

- Розв’язувати складні інженерні завдання і проблеми 

енергетичного машинобудування, що потребує оновлення та 

інтеграції знань, у тому числі в умовах неповної/недостатньої 

інформації та суперечливих вимог (УМ 1). 
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- Вміти ефективно працювати в національному та 

міжнародному контексті, індивідуально та як член команди, і 

ефективно співпрацювати з інженерним та науковим 

співтовариством і суспільством загалом (УМ 7). 

- Усвідомлювати економічні, організаційні та 

управлінські питання (таких, як управління проектами, 

управління ризиками та змінами) в промисловому і діловому 

контексті (УМ 10). 

- Здатність продемонструвати всебічні знання в сфері 

енергетичного машинобудування та перспективи її розвитку 

(СК 1). 

- Здатність застосовувати свої знання і розуміння для 

визначення, формулювання і вирішення складних 

інженерних завдань з використанням спеціальних і 

загальновживаних методів (СК 3).  

- Здатність аналізувати необхідну інформацію, технічні 

дані, показники та результати роботи, систематизувати їх і 

узагальнювати з метою покращення характеристик 

енергетичного і теплотехнологічного обладнання, створення 

нових технологій і модернізації виробництва (СК 5). 

- Здатність розробляти і впроваджувати 

енергозберігаючі технології та енергоощадні заходи під час 

проектування та експлуатації енергетичного і 

теплотехнологічного обладнання (СК 6). 

- Здатність організовувати роботи по доведенню й освоєнню 

технологічних процесів у ході монтажних та 

пусконалагоджувальних робіт основного та допоміжного 

обладнання, забезпечувати конкурентоздатність продукції в 

галузі енергетичного машинобудування (СК 7). 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, рекомендована література 

(монографії, наукові статті, патенти, ДСТУ, підручники). 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції та практичні (семінарські) заняття. 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, реферат 2 семестр 
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ПВ 2. Освітній компонент 2 

 

Дисципліна Методи експериментального дослідження генерації 

пари 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 

Обсяг 3,5 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами в 

рамках бакалаврської підготовки за спеціальністю 144 

Теплоенергетика 

Що буде 

вивчатися 

Основи організації експериментальних досліджень 

процесів генерації пари, методи вимірювань при 

проведенні цих досліджень, схемно-конструктивні рішення 

експериментальних установок і методики проведення 

досліджень. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Процеси генерації пари є принципово важливими в 

технологіях теплової та атомної енергетики, теплофікації, 

транспортних енергосистем тощо. Враховуючи складність і 

взаємопов'язаність цих теплогідравлічних і фізико-

хімічних процесів, основним методом їх дослідження і 

аналізу є експеримент. Вивчення даної дисципліни 

забезпечить здатність проведення експериментальних 

досліджень зазначених процесів, сприятиме поглибленню 

їх розуміння та усвідомленому застосуванню отриманих 

знань. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Планувати і проводити експериментальні дослідження 

теплогідравлічних і фізико-хімічних процесів генерації 

пари, включаючи визначення об'єкта, предмета, мети і 

задач досліджень, розробку їх програми і методики, 

забезпечення необхідним експериментальним обладнанням 

і приладами. 

Аналізувати, обробляти, узагальнювати та оформляти 

результати досліджень. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Знати і розуміти спеціальні розділи термодинаміки, 

теорії тепломасообміну, гідрогазодинаміки, трансформації 

(перетворення) енергії, технічної механіки, що лежать в 

основі спеціальності «Енергетичне машинобудування» 

відповідної спеціалізації, на рівні, необхідному для 

досягнення результатів освітньої програми (ЗН 1). 

- Знати і розуміти інженерні дисципліни, що лежать в 
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основі спеціальності «Енергетичне машинобудування», на 

рівні, необхідному для досягнення інших результатів 

освітньої програми, в тому числі обізнаність в останніх 

досягненнях науки і техніки в галузі (ЗН 2). 

- Розуміти, аналізувати і використовувати у професійній 

діяльності інженерні технології, процеси, системи і 

обладнання відповідно до спеціальності Енергетичне 

машинобудування; вміти застосовувати аналітичні, 

розрахункові та експериментальні методи; інтерпретувати і 

впроваджувати результати таких досліджень (ЗН 4). 

- Вміти планувати і виконувати експериментальні 

дослідження та обробку отриманих результатів в сфері 

енергетичного машинобудування за допомогою 

інструментальних засобів (вимірювальних приладів, 

обчислювальної техніки), робити висновки з використанням 

системного аналізу, синтезу та інших методів і надавати 

рекомендації щодо впровадження результатів дослідження 

(УМ 14). 

- Вміти провадити дослідницьку та інноваційну 

діяльність в сфері енергетичного машинобудування (УМ 17). 

- Здатність застосовувати свої знання і розуміння для 

визначення, формулювання і вирішення складних 

інженерних завдань з використанням спеціальних і 

загальновживаних методів (СК 3).  

- Здатність проводити аналіз конкурентних розробок та 

здійснювати техніко-економічне обґрунтування, організувати 

та виконувати наукові дослідження, пов’язані з розробленням 

та впровадженням інноваційних проектів і програм в галузі 

енергетичного машинобудування (СК 9). 

- Здатність розробляти фізичні й математичні моделі 

процесів в енергетичному і технологічному обладнанні з 

аналізом результатів і розробкою методик розрахунку 

обладнання (шляхом порівняння з результатами 

експериментальних досліджень) (СК 12). 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, рекомендована література 

(монографії, наукові статті, підручники). 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції та практичні (семінарські) заняття. 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, 2 семестр 
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Дисципліна Експериментальні дослідження процесів вироблення 

пари 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 

Обсяг 3,5 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами в 

рамках бакалаврської підготовки за спеціальністю 144 

Теплоенергетика 

Що буде 

вивчатися 

Організація проведення експериментальних досліджень 

процесів вироблення пари, методи і засоби вимірювання 

характеристик теплогідравлічних і фізико-хімічних 

процесів, методичне і технічне забезпечення проведення 

таких досліджень. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Процеси вироблення пари значною мірою визначають 

рівень ефективності, надійності і безпеки функціонування 

енергогенеруючих комплексів в різних секторах 

енергетики. Оскільки ці процеси є дуже складними і 

взаємопов'язаними, основними методами їх вивчення і 

аналізу є експериментальні методи. Освоєння даної 

дисципліни забезпечить здатність проведення 

експериментальних досліджень зазначених процесів, 

сприятиме поглибленню їх розуміння та усвідомленому 

застосуванню отриманих знань. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Раціонально вибирати тип експериментальної установки і 

методи досліджень, в тому числі методи теорії планування 

експерименту. 

Обґрунтовано визначати методи і засоби для вимірювань, 

контролю і аналізу характеристик досліджуваних процесів. 

Розробляти програми проведення досліджень, схемно-

конструктивні рішення експериментальних установок, 

методики проведення досліджень. 

Проводити дослідження, обробляти, аналізувати і 

узагальнювати їх результати. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Знати і розуміти спеціальні розділи термодинаміки, 

теорії тепломасообміну, гідрогазодинаміки, трансформації 

(перетворення) енергії, технічної механіки, що лежать в 

основі спеціальності «Енергетичне машинобудування» 

відповідної спеціалізації, на рівні, необхідному для 

досягнення результатів освітньої програми (ЗН 1). 

- Знати і розуміти інженерні дисципліни, що лежать в 
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основі спеціальності «Енергетичне машинобудування», на 

рівні, необхідному для досягнення інших результатів 

освітньої програми, в тому числі обізнаність в останніх 

досягненнях науки і техніки в галузі (ЗН 2). 

- Розуміти, аналізувати і використовувати у професійній 

діяльності інженерні технології, процеси, системи і 

обладнання відповідно до спеціальності Енергетичне 

машинобудування; вміти застосовувати аналітичні, 

розрахункові та експериментальні методи; інтерпретувати і 

впроваджувати результати таких досліджень (ЗН 4). 

- Вміти планувати і виконувати експериментальні 

дослідження та обробку отриманих результатів в сфері 

енергетичного машинобудування за допомогою 

інструментальних засобів (вимірювальних приладів, 

обчислювальної техніки), робити висновки з використанням 

системного аналізу, синтезу та інших методів і надавати 

рекомендації щодо впровадження результатів дослідження 

(УМ 14). 

- Вміти провадити дослідницьку та інноваційну 

діяльність в сфері енергетичного машинобудування (УМ 17). 

- Здатність застосовувати свої знання і розуміння для 

визначення, формулювання і вирішення складних 

інженерних завдань з використанням спеціальних і 

загальновживаних методів (СК 3).  

- Здатність проводити аналіз конкурентних розробок та 

здійснювати техніко-економічне обґрунтування, організувати 

та виконувати наукові дослідження, пов’язані з розробленням 

та впровадженням інноваційних проектів і програм в галузі 

енергетичного машинобудування (СК 9). 

- Здатність розробляти фізичні й математичні моделі 

процесів в енергетичному і технологічному обладнанні з 

аналізом результатів і розробкою методик розрахунку 

обладнання (шляхом порівняння з результатами 

експериментальних досліджень) (СК 12). 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, рекомендована література 

(монографії, наукові статті, підручники). 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції та практичні (семінарські) заняття. 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, 2 семестр 
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Дисципліна Експериментальні методи вивчення процесів генерації 

пари 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 

Обсяг 3,5 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами в 

рамках бакалаврської підготовки за спеціальністю 142 

Енергетичне машинобудування 

Що буде 

вивчатися 

Методи забезпечення необхідних складових для 

проведення досліджень, включаючи планування 

експерименту, підведення теплового потоку, створення 

адіабатних умов, організацію нестаціонарних режимів. 

Методи, прилади і пристрої для вимірювання параметрів 

досліджуваних процесів, в тому числі, температури, тиску, 

витрати, структурних характеристик потоків. Схеми 

експериментальних установок та їх конструктивна 

реалізація. Методики виконання досліджень і особливості 

проведення аналізу їх результатів. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Одними з найважливіших процесів у ланцюгу непрямого 

перетворення енергії первинного джерела в 

енергогенеруючих установках є процеси генерації пари, що 

являють собою дуже складні і взаємопов'язані теплофізичні 

і фізико-хімічні процеси, які не можна дослідити і вивчити 

без застосування експериментальних методів. Засвоєння 

цих методів є необхідним для постановки і проведення 

таких і подібних досліджень, а також сприятиме 

поглибленню базових знань в теплоенергетиці і 

енергомашинобудуванні та їх ефективному використанню 

у практиці. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Розробляти програми, методики і плани проведення 

експериментальних досліджень. Визначати типи 

експериментальних установок, розробляти їх схеми і 

конструкції, і, зокрема, щодо досліджуваних робочих 

ділянок, систем теплопідведення, тепловідведення, 

забезпечення нестаціонарних режимів та ін. Володіти 

інформацією щодо засобів вимірювання і контролю 

відповідних параметрів процесів і коректно її 

використовувати при створенні експериментальних 

установок. Виконувати експериментальні дослідження, 

опрацьовувати і аналізувати їх результати. 
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Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Знати і розуміти спеціальні розділи термодинаміки, 

теорії тепломасообміну, гідрогазодинаміки, трансформації 

(перетворення) енергії, технічної механіки, що лежать в 

основі спеціальності «Енергетичне машинобудування» 

відповідної спеціалізації, на рівні, необхідному для 

досягнення результатів освітньої програми (ЗН 1). 

- Знати і розуміти інженерні дисципліни, що лежать в 

основі спеціальності «Енергетичне машинобудування», на 

рівні, необхідному для досягнення інших результатів 

освітньої програми, в тому числі обізнаність в останніх 

досягненнях науки і техніки в галузі (ЗН 2). 

- Розуміти, аналізувати і використовувати у професійній 

діяльності інженерні технології, процеси, системи і 

обладнання відповідно до спеціальності Енергетичне 

машинобудування; вміти застосовувати аналітичні, 

розрахункові та експериментальні методи; інтерпретувати і 

впроваджувати результати таких досліджень (ЗН 4). 

- Вміти планувати і виконувати експериментальні 

дослідження та обробку отриманих результатів в сфері 

енергетичного машинобудування за допомогою 

інструментальних засобів (вимірювальних приладів, 

обчислювальної техніки), робити висновки з використанням 

системного аналізу, синтезу та інших методів і надавати 

рекомендації щодо впровадження результатів дослідження 

(УМ 14). 

- Вміти провадити дослідницьку та інноваційну 

діяльність в сфері енергетичного машинобудування (УМ 17). 

- Здатність застосовувати свої знання і розуміння для 

визначення, формулювання і вирішення складних 

інженерних завдань з використанням спеціальних і 

загальновживаних методів (СК 3).  

- Здатність проводити аналіз конкурентних розробок та 

здійснювати техніко-економічне обґрунтування, організувати 

та виконувати наукові дослідження, пов’язані з розробленням 

та впровадженням інноваційних проектів і програм в галузі 

енергетичного машинобудування (СК 9). 

- Здатність розробляти фізичні й математичні моделі 

процесів в енергетичному і технологічному обладнанні з 

аналізом результатів і розробкою методик розрахунку 

обладнання (шляхом порівняння з результатами 

експериментальних досліджень) (СК 12). 
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Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, рекомендована література 

(монографії, наукові статті, підручники). 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції та практичні (семінарські) заняття. 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, 2 семестр 

 

ПВ 3. Освітній компонент 3 

 

Дисципліна Спеціальні питання котло‒ та реакторобудування 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 

Обсяг 5,5 кредитів ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Загальні інженерні знання в рамках бакалаврської 

підготовки за спеціальністю 142 Енергетичне 

машинобудування. 

Що буде 

вивчатися 

Не типові та специфічні котли, енерготехнологічні 

установки та реактори.  

Принципові та загальні схеми та креслення парових котлів 

та реакторів. Питання ремонтноздатності котлів, надійність 

роботи котлів, експлуатація деяких видів котельної 

техніки. Особливу увагу приділяють питанням екології, 

безпечної експлуатації котельних установок, схеми 

паливопиготування та паливоподачи з точки зору 

вибухонебезпеки та пожежної безпеки, надійність 

елементів котлів та системи котла в цілому, діагностиці та 

попередженню небезпечних режимів роботи обладнання. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Спеціальні питання котло та реакторобудування дають 

змогу глибше вивчити вузькі місця спеціалізації, навчитись 

реагувати на швидкі зміни стану котельного агрегату тощо. 

Експлуатація окремих видів котельних та реакторних 

установок, специфічних типів котлів, не характерних палив 

та, відповідно, умов приготування палива для спалювання 

та газифікації потребує знань з надійності та 

безвідмовності роботи котла, розширюють базу підготовки 

конструктора теплотехнічного обладнання, дають 

можливість постійно удосконалювати теплоенергетичні 

знання в умовах сучасних реалій. Питання екологічної 

безпеки, що ставляться на першу шпальту при 
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проектуванні елементів та конструкцій топки котла, його 

основних та допоміжних пристроїв, неможливо вирішити 

без поглибленого вивчення основних схем та систем 

котлів, умов їх мобільності та маневровості, діагностики та 

аналізу стану встановленого та такого, що ремонтується,  

обладнання. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Знаходити ймовірність безвідмовної роботи того чи іншого 

котельного агрегату, пристрою тощо. Проектувати 

традиційні та нетрадиційні котлові установки для будь 

яких видів палива, теплоносія, окисника. Визначати 

енергетичну та економічну ефективність експлуатації 

таких установок. Знаходити екологічні та 

ресурсозберігаючи рішення з використання широкого 

спектру  джерел енергії. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Вміти критично осмислювати проблеми енергетичного 

машинобудування, у тому числі на межі з іншими 

галузями, зокрема з інженерними науками, фізикою, 

хімією, екологією, економікою (ЗН 3). 

- Розуміти, аналізувати і використовувати у професійній 

діяльності інженерні технології, процеси, системи і 

обладнання відповідно до спеціальності Енергетичне 

машинобудування; вміти застосовувати аналітичні, 

розрахункові та експериментальні методи; інтерпретувати і 

впроваджувати результати таких досліджень (ЗН 4). 

- Розв’язувати складні інженерні завдання і проблеми 

енергетичного машинобудування, що потребує оновлення 

та інтеграції знань, у тому числі в умовах 

неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог 

(УМ 1). 

- Застосовувати свої знання і розуміння при розробці 

проектів згідно з визначеними та описаними вимогами 

(УМ 3). 

- Вміти розраховувати і проектувати вироби в галузі 

енергетичного машинобудування, процеси і системи, що 

задовольняють встановленим вимогам, які включають 

обізнаність про нетехнічні (суспільство, здоров'я і безпека, 

навколишнє середовище, економіка і промисловість) 

аспекти; обрання і застосовування адекватної методології 

проектування (УМ 4). 

- Використовувати передові досягнення та технічні 

рішення при проектуванні об’єктів енергетичного 

машинобудування (УМ 5).  

- Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання з 

енергетичного машинобудування, набуті у процесі 

навчання та професійної діяльності, у тому числі знання і 

розуміння новітніх досягнень, які забезпечують здатність 
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до інноваційної та дослідницької діяльності (УМ 6). 

- Здатність продемонструвати всебічні знання в сфері 

енергетичного машинобудування та перспективи її 

розвитку (СК 1). 

- Здатність продемонструвати передові знання в одному з 

напрямів: паро- і газотурбобудування; тепло- і 

парогенераторобудування; енергогенеруючі, 

енергозберігаючі технології; компресорні станції; 

кріогенна і холодильна техніка та технології (СК 2). 

- Здатність застосовувати свої знання і розуміння для 

визначення, формулювання і вирішення складних 

інженерних завдань з використанням спеціальних і 

загальновживаних методів (СК 3).  

- Здатність  розробляти і впроваджувати енергозберігаючі 

технології та енергоощадні заходи під час проектування та 

експлуатації енергетичного і теплотехнологічного 

обладнання (МК 6).  

- Здатність проводити аналіз конкурентних розробок та 

здійснювати техніко-економічне обґрунтування, 

організувати та виконувати наукові дослідження, пов’язані 

з розробленням та впровадженням інноваційних проектів і 

програм в галузі енергетичного машинобудування (СК 8). 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, підручники 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, 2 семестр 

 

Дисципліна Спеціальні питання сучасних енергетичних та 

парогенеруючих установок 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 

Обсяг 5,5 кредитів ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Загальні інженерні знання в рамках бакалаврської 

підготовки за спеціальністю 142 Енергетичне 

машинобудування. 

Що буде 

вивчатися 

Спеціальні конструкції та типи паливовикористовуючих 

агрегатів різного призначення:, парових та водогрійних 

котли, промислових печей, теплогенераторів та 
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теплоутилізаторів які працюють за нетиповими 

специфічними технологіями спалювання та на непроектних 

і специфічних паливах. Екологічні проблеми, які при цьому 

виникають та шляхи їх подолання. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення спеціальних питань проектування паливних 

установок та котельних агрегатів, зокрема технологій 

спалювання палив у киплячому та циркулюючому 

киплячому шарі, відповідних технологій розрахунку таких 

пристроїв, а також питань паливо приготування та екології 

є надзвичайно важливим для формування у майбутнього 

фахівця розуміння викликів, що стоять перед світовою та 

Українською енергетикою. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Створювати сучасні паливовикористовуючи установки, які 

з високою ефективністю забезпечать спалювання будь яких 

палив, в т.ч. відходів та забезпечать відповідність роботи 

екологічним вимогам та вимогам міцності на та надійності 

при зміні палива та варіюванні потужності агрегата. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Вміти критично осмислювати проблеми енергетичного 

машинобудування, у тому числі на межі з іншими 

галузями, зокрема з інженерними науками, фізикою, 

хімією, екологією, економікою (ЗН 3). 

- Розуміти, аналізувати і використовувати у професійній 

діяльності інженерні технології, процеси, системи і 

обладнання відповідно до спеціальності Енергетичне 

машинобудування; вміти застосовувати аналітичні, 

розрахункові та експериментальні методи; інтерпретувати і 

впроваджувати результати таких досліджень (ЗН 4). 

- Розв’язувати складні інженерні завдання і проблеми 

енергетичного машинобудування, що потребує оновлення 

та інтеграції знань, у тому числі в умовах 

неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог 

(УМ 1). 

- Застосовувати свої знання і розуміння при розробці 

проектів згідно з визначеними та описаними вимогами 

(УМ 3). 

- Вміти розраховувати і проектувати вироби в галузі 

енергетичного машинобудування, процеси і системи, що 

задовольняють встановленим вимогам, які включають 

обізнаність про нетехнічні (суспільство, здоров'я і безпека, 

навколишнє середовище, економіка і промисловість) 

аспекти; обрання і застосовування адекватної методології 

проектування (УМ 4). 

- Використовувати передові досягнення та технічні 

рішення при проектуванні об’єктів енергетичного 

машинобудування (УМ 5).  
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- Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання з 

енергетичного машинобудування, набуті у процесі 

навчання та професійної діяльності, у тому числі знання і 

розуміння новітніх досягнень, які забезпечують здатність 

до інноваційної та дослідницької діяльності (УМ 6). 

- Здатність продемонструвати всебічні знання в сфері 

енергетичного машинобудування та перспективи її 

розвитку (СК 1). 

- Здатність продемонструвати передові знання в одному з 

напрямів: паро- і газотурбобудування; тепло- і 

парогенераторобудування; енергогенеруючі, 

енергозберігаючі технології; компресорні станції; 

кріогенна і холодильна техніка та технології (СК 2). 

- Здатність застосовувати свої знання і розуміння для 

визначення, формулювання і вирішення складних 

інженерних завдань з використанням спеціальних і 

загальновживаних методів (СК 3).  

- Здатність  розробляти і впроваджувати енергозберігаючі 

технології та енергоощадні заходи під час проектування та 

експлуатації енергетичного і теплотехнологічного 

обладнання (МК 6).  

- Здатність проводити аналіз конкурентних розробок та 

здійснювати техніко-економічне обґрунтування, 

організувати та виконувати наукові дослідження, пов’язані 

з розробленням та впровадженням інноваційних проектів і 

програм в галузі енергетичного машинобудування (СК 8). 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, підручники 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, 2 семестр 

 

Дисципліна Окремі розділи проектування тепло- і парогенеруючих 

установок 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 

Обсяг 5,5 кредитів ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

Загальні інженерні знання в рамках бакалаврської 

підготовки за спеціальністю 142 Енергетичне 
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вивчення  машинобудування. 

Що буде 

вивчатися 

Особливості проектування специфічних конструкцій та 

типи тепло- і парогенеруючих установок: парових та 

водогрійних котлів, промислових печей, теплогенераторів 

та тепло утилізаторів, включаючи теплові розрахунки, 

аеродинаміку, міцність і надійність. Зокрема таких, як 

технології киплячого та циркулюючого киплячого шару, 

спалювання сміття, відходів і т.д. Шлях зменшення 

шкідливих викидів. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Використання непроектних палив, зміна та диверсифікація 

поставок палив на енергетичному ринку зумовлює 

необхідність створення обладнання, яке б працювало на 

будь яких видах вугілля, в т.ч. відсів та «Кек», які маюсть 

велику зольність, специфічні властивості золи і т.д. Саме 

це є шляхом енергетичної незалежності України. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Розробляти котельні та промислові паливні установки для 

роботи на будь якому паливі в умовах високої зольності, 

вологості, солоності вугілля.  

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Вміти критично осмислювати проблеми енергетичного 

машинобудування, у тому числі на межі з іншими 

галузями, зокрема з інженерними науками, фізикою, 

хімією, екологією, економікою (ЗН 3). 

- Розуміти, аналізувати і використовувати у професійній 

діяльності інженерні технології, процеси, системи і 

обладнання відповідно до спеціальності Енергетичне 

машинобудування; вміти застосовувати аналітичні, 

розрахункові та експериментальні методи; інтерпретувати і 

впроваджувати результати таких досліджень (ЗН 4). 

- Розв’язувати складні інженерні завдання і проблеми 

енергетичного машинобудування, що потребує оновлення 

та інтеграції знань, у тому числі в умовах 

неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог 

(УМ 1). 

- Застосовувати свої знання і розуміння при розробці 

проектів згідно з визначеними та описаними вимогами 

(УМ 3). 

- Вміти розраховувати і проектувати вироби в галузі 

енергетичного машинобудування, процеси і системи, що 

задовольняють встановленим вимогам, які включають 

обізнаність про нетехнічні (суспільство, здоров'я і безпека, 

навколишнє середовище, економіка і промисловість) 

аспекти; обрання і застосовування адекватної методології 

проектування (УМ 4). 

- Використовувати передові досягнення та технічні 
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рішення при проектуванні об’єктів енергетичного 

машинобудування (УМ 5).  

- Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання з 

енергетичного машинобудування, набуті у процесі 

навчання та професійної діяльності, у тому числі знання і 

розуміння новітніх досягнень, які забезпечують здатність 

до інноваційної та дослідницької діяльності (УМ 6). 

- Здатність продемонструвати всебічні знання в сфері 

енергетичного машинобудування та перспективи її 

розвитку (СК 1). 

- Здатність продемонструвати передові знання в одному з 

напрямів: паро- і газотурбобудування; тепло- і 

парогенераторобудування; енергогенеруючі, 

енергозберігаючі технології; компресорні станції; 

кріогенна і холодильна техніка та технології (СК 2). 

- Здатність застосовувати свої знання і розуміння для 

визначення, формулювання і вирішення складних 

інженерних завдань з використанням спеціальних і 

загальновживаних методів (СК 3).  

- Здатність  розробляти і впроваджувати енергозберігаючі 

технології та енергоощадні заходи під час проектування та 

експлуатації енергетичного і теплотехнологічного 

обладнання (МК 6).  

- Здатність проводити аналіз конкурентних розробок та 

здійснювати техніко-економічне обґрунтування, 

організувати та виконувати наукові дослідження, пов’язані 

з розробленням та впровадженням інноваційних проектів і 

програм в галузі енергетичного машинобудування (СК 8). 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, підручники 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, 2 семестр 

 

ПВ 4. Освітній компонент 4 

 

Дисципліна Комп'ютерне моделювання енергетичних процесів і 

систем  

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 

Обсяг 3,0 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 
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Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін, як тепломасообмін, 

гідрогазоднаміка, теплогідравлічні процеси в енергетичних 

установках, математичне моделювання теплофізичних 

процесів, системи автоматизованого проектування та 

тривимірне моделювання енергетичних об’єктів. Також є 

дисципліною вільного вибору студентів за освітньою 

програмою «Інженерія і комп'ютерні технології 

теплоенергетичних систем». 

Що буде 

вивчатися 

Програмний комплекс ANSYS. Цей комплекс багато років 

успішно застосовують інженери при вирішенні задач течії і 

теплообміну в технологічних каналах теплоенергетичного 

обладнання використовуються різні моделі, що описуються 

складними диференційними рівняннями в часткових 

похідних. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Сучасні інженерні проблеми не вирішуються традиційними 

інженерними методами з допомогою звичайних методик і 

вимагають розробки більш складних підходів до їх 

вирішення з використанням математичного апарату 

обчислювальної теплофізики та механіки деформованого 

твердого тіла, складних програмних комплексів. Одним з 

таких комплексів є ANSYS, що даний час 

використовується в багатьох університетах для навчання 

студентів і виконання науково-дослідних робіт. Ця 

програма використовується для оптимізації проектних 

розробок на ранніх стадіях, що знижує вартість продукції. 

Все це допомагає проектним організаціям скоротити цикл 

розробки, що складається у виготовленні зразків-

прототипів, їх випробувань і повторному виготовленні 

зразків, а також виключити дорогий процес доопрацювання 

вироби. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Отримати досвід використання програмних систем в 

області комп'ютерного інжинірингу та рішення лінійних і 

нелінійних, стаціонарних і нестаціонарних просторових 

задач обчислювальної теплофізики і механіки 

деформованого твердого тіла (включаючи нестаціонарні, 

геометрично і фізично нелінійні задачі контактної 

взаємодії елементів конструкцій). Навчитися вирішувати 

завдання механіки рідини і газу, теплопередачі і 

теплообміну. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

- Знати і розуміти спеціальні розділи термодинаміки, теорії 

тепломасообміну, гідрогазодинаміки, трансформації 

(перетворення) енергії, технічної механіки, що лежать в 
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знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

основі спеціальності «Енергетичне машинобудування» 

відповідної спеціалізації, на рівні, необхідному для 

досягнення результатів освітньої програми (ЗН 1). 

- Розуміти, аналізувати і використовувати у професійній 

діяльності інженерні технології, процеси, системи і 

обладнання відповідно до спеціальності «Енергетичне 

машинобудування»; вміти застосовувати аналітичні, 

розрахункові та експериментальні методи; інтерпретувати і 

впроваджувати результати таких досліджень (ЗН 4).  

- Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання з 

енергетичного машинобудування, набуті у процесі 

навчання та професійної діяльності, у тому числі знання і 

розуміння новітніх досягнень, які забезпечують здатність 

до інноваційної та дослідницької діяльності (УМ 6). 

- Використовувати сучасний інструментарій (створення, 

вибір і застосування відповідних технологій, ресурсів і 

інженерних методик, включаючи прогнозування й 

моделювання) для проведення комплексної інженерної 

діяльності за спеціальністю (УМ 13). 

- Здатність застосовувати свої знання і розуміння для 

визначення, формулювання і вирішення складних 

інженерних завдань з використанням спеціальних і 

загальновживаних методів (СК 3). 

- Здатність до систематичного вивчення та аналізу науково-

технічної інформації, вітчизняного і закордонного досвіду 

в галузі енергетичного машинобудування (СК 4). 

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, 2 семестр, розрахункова робота. 

 

Дисципліна Комп'ютерне моделювання процесів в елементах 

енергетичного обладнання 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 

Обсяг 3,0 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 тепломасообмін, 

гідрогазоднаміка, теплогідравлічні процеси в енергетичних 

установках, математичне моделювання теплофізичних 

процесів, системи автоматизованого проектування та 

тривимірне моделювання енергетичних об’єктів. Також є 

дисципліною вільного вибору студентів за освітньою 

програмою «Інженерія і комп'ютерні технології 

теплоенергетичних систем». 

Що буде 

вивчатися 

MATLAB - одна з найстаріших, ретельно опрацьованих і 

перевірених часом систем автоматизації математичних 

розрахунків, що побудована на розширеному поданні та 

застосуванні матричних операцій.  

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Область його застосування безмежно широка: IoT, фінанси, 

медицина, космос, автоматика, робототехніка, бездротові 

системи та багато-багато іншого. Загалом майже 

необмежені можливості по збору і візуалізації даних, а 

також прогнозуванню. Синтаксис мови програмування 

MATLAB настільки продуманий, що ця орієнтація майже 

не відчувається тими користувачами, яких не цікавлять 

безпосередньо матричні обчислення. Матриці широко 

застосовуються в складних математичних розрахунках, 

наприклад при вирішенні задач лінійної алгебри та 

математичного моделювання статичних і динамічних 

систем і об'єктів. Вони є основою автоматичного складання 

і рішення рівнянь стану динамічних об'єктів і систем. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

В MATLAB реалізовані сучасні чисельні методи 

комп'ютерної математики, використовуються потужні 

засоби графічної візуалізації і анімаційної графіки. 

Можливості системи досить великі, а по швидкості 

виконання завдань вона нерідко перевершує своїх 

конкурентів і може бути застосована для розрахунків 

практично в будь-якій області науки і техніки. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Знати і розуміти спеціальні розділи термодинаміки, теорії 

тепломасообміну, гідрогазодинаміки, трансформації 

(перетворення) енергії, технічної механіки, що лежать в 

основі спеціальності «Енергетичне машинобудування» 

відповідної спеціалізації, на рівні, необхідному для 

досягнення результатів освітньої програми (ЗН 1). 

- Розуміти, аналізувати і використовувати у професійній 

діяльності інженерні технології, процеси, системи і 

обладнання відповідно до спеціальності «Енергетичне 

машинобудування»; вміти застосовувати аналітичні, 

розрахункові та експериментальні методи; інтерпретувати і 

впроваджувати результати таких досліджень (ЗН 4).  

- Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання з 
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енергетичного машинобудування, набуті у процесі 

навчання та професійної діяльності, у тому числі знання і 

розуміння новітніх досягнень, які забезпечують здатність 

до інноваційної та дослідницької діяльності (УМ 6). 

- Використовувати сучасний інструментарій (створення, 

вибір і застосування відповідних технологій, ресурсів і 

інженерних методик, включаючи прогнозування й 

моделювання) для проведення комплексної інженерної 

діяльності за спеціальністю (УМ 13). 

- Здатність застосовувати свої знання і розуміння для 

визначення, формулювання і вирішення складних 

інженерних завдань з використанням спеціальних і 

загальновживаних методів (СК 3). 

- Здатність до систематичного вивчення та аналізу науково-

технічної інформації, вітчизняного і закордонного досвіду 

в галузі енергетичного машинобудування (СК 4). 

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, 2 семестр, розрахункова робота. 

 

Дисципліна Комп'ютерне моделювання теплоенергетичних систем 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 

Обсяг 3,0 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 тепломасообмін, 

гідрогазоднаміка, теплогідравлічні процеси в енергетичних 

установках, математичне моделювання теплофізичних 

процесів, системи автоматизованого проектування та 

тривимірне моделювання енергетичних об’єктів. Також є 

базовою для підготовки фахівця за освітньою програмою 

«Інженерія і комп'ютерні технології теплоенергетичних 

систем». 

Що буде 

вивчатися 

OpenFOAM (Imperial Collegeof Science, London, UK) H. 

Jasak і H.Weller. Цей пакет є альтернативою комерційним 

пакетам типу PHOENICS, STAR-CD, ANSYS, FLUENT, 
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CFX, FlowVision, COSMOS, FloWorks, ICEM-CFD, LS-

DYNA,  CADFix, AutoSEA2 і є системою відкритих 

пакетів, що схожий за структурою до згаданих 

комерційних пакетів. При цьому зберігаються структура 

пакета, його наповнення каталогами математичних 

моделей. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

При вирішенні задач течії і теплообміну в технологічних 

каналах теплоенергетичного обладнання використовуються 

різні моделі, що описуються складними диференційними 

рівняннями в часткових похідних. Актуальною проблемою, 

що виникає при розрахунку і конструюванні інженерних 

споруд, є необхідність врахування нелінійностей різного 

виду і сингулярностей, викликаних, наприклад, 

поверхнями складної конфігурації, частковим руйнуванням 

у концентраторів напружень у вигляді тріщин в місцях 

контактів. Такі класи завдань не вирішуються 

традиційними інженерними методами з допомогою 

звичайних методик і вимагають розробки більш складних 

підходів до їх вирішення з використанням математичного 

апарату обчислювальної теплофізики та механіки 

деформованого твердого тіла, складних програмних 

комплексів. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Отримати досвід використання програмних систем в 

області комп'ютерного інжинірингу та рішення лінійних і 

нелінійних, стаціонарних і нестаціонарних просторових 

задач обчислювальної теплофізики і механіки 

деформованого твердого тіла (включаючи нестаціонарні, 

геометрично і фізично нелінійні задачі контактної 

взаємодії елементів конструкцій). Навчитися вирішувати 

завдання механіки рідини і газу, теплопередачі і 

теплообміну. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Знати і розуміти спеціальні розділи термодинаміки, теорії 

тепломасообміну, гідрогазодинаміки, трансформації 

(перетворення) енергії, технічної механіки, що лежать в 

основі спеціальності «Енергетичне машинобудування» 

відповідної спеціалізації, на рівні, необхідному для 

досягнення результатів освітньої програми (ЗН 1). 

- Розуміти, аналізувати і використовувати у професійній 

діяльності інженерні технології, процеси, системи і 

обладнання відповідно до спеціальності «Енергетичне 

машинобудування»; вміти застосовувати аналітичні, 

розрахункові та експериментальні методи; інтерпретувати і 

впроваджувати результати таких досліджень (ЗН 4).  

- Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання з 

енергетичного машинобудування, набуті у процесі 
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навчання та професійної діяльності, у тому числі знання і 

розуміння новітніх досягнень, які забезпечують здатність 

до інноваційної та дослідницької діяльності (УМ 6). 

- Використовувати сучасний інструментарій (створення, 

вибір і застосування відповідних технологій, ресурсів і 

інженерних методик, включаючи прогнозування й 

моделювання) для проведення комплексної інженерної 

діяльності за спеціальністю (УМ 13). 

- Здатність застосовувати свої знання і розуміння для 

визначення, формулювання і вирішення складних 

інженерних завдань з використанням спеціальних і 

загальновживаних методів (СК 3). 

- Здатність до систематичного вивчення та аналізу науково-

технічної інформації, вітчизняного і закордонного досвіду 

в галузі енергетичного машинобудування (СК 4). 

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, 2 семестр, розрахункова робота. 

 

ПВ 6. Освітній компонент 5 

 

Дисципліна Нормативно-правове забезпечення енергетичної галузі 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 

Обсяг 3,0 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна не має вимог, які визначають рівень підготовки 

студентів, необхідний для кращого засвоєння курсу. 

При підготовці лекційного курсу використані елементи 

таких дисциплін, як право, стандартизація і сертифікація, 

метрологія, управління якістю. 

Що буде 

вивчатися 

Зміст та будова системи нормативного-правового 

забезпечення енергетики. 

Основні принципи побудови, класифікації та практичного 

застосування нормативних документів енергетичної галузі. 

Зміст, побудова та спрямованість вимог основних правових 

актів та нормативних документів, що регламентують 
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функціонування в таких напрямках діяльності в сфері 

енергетики, в першу чергу атомної енергетики, як 

конструювання енергетичного обладнання, проектування і 

експлуатація енергетичних об’єктів. 

Науково-теоретичні засади, методологічні та організаційні 

положення стандартизації і оцінки відповідності продукції 

та послуг енергетичної галузі. 

Основні підходи у застосуванні міжнародних, 

європейських та національних стандартів на підприємствах 

енергетичної галузі. 

Системи менеджменту якості як чинників підвищення 

конкурентоспроможності енергетичної галузі України. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Всі види діяльності в енергетичній галузі на всіх рівнях 

компетенції і відповідальності регламентуються вимогами 

нормативно-правових актів різного рівня від законів 

України до інструкцій по експлуатації окремих одиниць 

обладнання і посадових інструкцій працівників 

енергетичних підприємств. 

Знання основних принципи побудови, класифікації та 

практичного застосування нормативних документів дає 

вміння відповідно до ситуації: 

• обирати джерело розміщення нормативного документа; 

• обирати необхідний нормативний документ; 

• оцінити ступінь актуалізації НД; 

• застосовувати положення нормативного документ та 

обґрунтувати свій вибір (нормативного документа і/або 

його положення); 

• оцінити ступень своє відповідальності та можливі 

наслідки (ризики) від використання «не того»  

нормативного документа і/або його положень; 

• орієнтуватися в документах СМЯ та внутрішніх 

документах організації, що застосовуються при 

експлуатації або проектуванні об’єкта енергетики. 

Відповідно до вимог миски нормативно-правових актів 

України знання положень нормативно-правових актів 

енергетичної галузі у фахівців, задіяних у сфері 

використання ядерної енергії підлягає обов’язковій 

перевірці. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Вміння орієнтуватись у структурі нормативно-правових 

актів та технічних нормативно правових актах 

енергетичної галузі. 

Розуміти принципи ієрархічної підпорядкованості 

нормативно-правових актів та технічних нормативно 

правових актів енергетичної галузі. 

Знання основних законодавчих актів України, що 

визначають головні принципи діяльності в енергетичній 
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сфері та міру відповідальності за невиконання 

встановлених ними вимог. 

Знання основних вимог: 

 законів України щодо використання ядерної та теплової 

енергії, охорони праці та захисту навколишнього 

природного середовища; 

 нормативних документів до забезпеченню безпеки 

атомних і теплових електростанцій до побудови та 

безпечної експлуатації обладнання та трубопроводів 

атомних та теплових енергетичних установок; 

 державних будівельних норм до побудови котелень, 

технологічних трубопроводів, систем газопостачання 

теплових електростанцій та котелень, теплових мереж та 

інших допоміжних систем енергетичних об’єктів. 

Знання типів та призначення галузевих нормативних 

документів (галузевих керівних документів, галузевих 

стандартів, технічних умов тощо). 

Знання переліку та призначення нормативних документів, 

що регламентують питання конструювання енергетичного 

обладнання та проектування енергетичних об’єктів. 

Знання принципових основ оцінки відповідності і 

стандартизації та їх ролі у прискоренні науково-технічного 

прогресу, удосконаленні управління народним 

господарством, здійсненні єдиної технічної політики, 

підвищенні якості продукції і послуг. 

Розуміння базової системи показників якості продукції та 

послуг, а також загального управління якістю, побудови та 

розвитку системи менеджменту якістю згідно з вимогами 

стандартів ISO серії 9000 в енергетиці. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК  1. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК  2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК  4. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК  5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК  12. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

ЗК  13. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

СК  3. Здатність застосовувати свої знання і розуміння для 

визначення, формулювання і вирішення складних 

інженерних завдань з використанням спеціальних і 

загальновживаних методів.  

СК  4. Здатність до систематичного вивчення та аналізу 

науково-технічної інформації, вітчизняного і закордонного 

досвіду в галузі енергетичного машинобудування. 
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СК  10. Здатність приймати оптимальні рішення в процесі 

виробництва енергетичної та технологічної продукції з 

урахуванням вимог якості, надійності й вартості, термінів 

виконання, охорони праці та екологічної чистоти 

виробництва в галузі енергетичного машинобудування. 

ЗН 3. Вміти критично осмислювати проблеми 

енергетичного машинобудування, у тому числі на межі з 

іншими галузями, зокрема з інженерними науками, 

фізикою, хімією, екологією, економікою. 

ЗН 5. Розуміти відповідальність за розвиток професійного 

знання команди у сфері енергетичного машинобудування, 

оцінювання і аналізу її стратегічного розвитку. 

ЗН 6. Розуміти необхідність подальшого навчання у сфері 

енергетичного машинобудування, електричної інженерії і 

дотичних галузей знань, яке значною мірою є автономним 

та самостійним. 

УМ 3. Застосовувати свої знання і розуміння при розробці 

проектів згідно з визначеними та описаними вимогами. 

УМ 7. Вміти ефективно працювати в національному та 

міжнародному контексті, індивідуально та як член 

команди, і ефективно співпрацювати з інженерним та 

науковим співтовариством і суспільством загалом. 

УМ 10. Усвідомлювати економічні, організаційні та 

управлінські питання (таких, як управління проектами, 

управління ризиками та змінами) в промисловому і 

діловому контексті. 

УМ 11. Вміти зрозуміло і недвозначно доносити власні 

висновки з проблем енергетичного машинобудування, а 

також знання та пояснення, що їх обґрунтовують, до 

фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. 

УМ 12. Враховувати соціальні і етичні наслідки 

професійної діяльності в галузі енергетичного 

машинобудування. 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, модульна 

контрольна робота, закони України, нормативні документи 

(ДСТУ, НП, ПНАЭ-Г, НПАОП ДБН, СОУ, ГКД). 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції та практичні заняття 

Семестровий 

контроль 

Залік, 2 семестр 

 

 

 

 



34 

Дисципліна Нормативно-правове забезпечення атомної 

енергетичної галузі 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 

Обсяг 3,0 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна не має вимог, які визначають рівень підготовки 

студентів, необхідний для кращого засвоєння курсу. 

При підготовці лекційного курсу використані елементи 

таких дисциплін, як право, стандартизація і сертифікація, 

метрологія, управління якістю. 

Що буде 

вивчатися 

Зміст та будова системи нормативного-правового 

забезпечення енергетики. 

Основні принципи побудови, класифікації та практичного 

застосування нормативних документів енергетичної галузі. 

Зміст, побудова та спрямованість вимог основних правових 

актів та нормативних документів, що регламентують 

функціонування в таких напрямках діяльності в сфері 

енергетики, в першу чергу атомної енергетики, як 

конструювання енергетичного обладнання, проектування і 

експлуатація енергетичних об’єктів. 

Науково-теоретичні засади, методологічні та організаційні 

положення стандартизації і оцінки відповідності продукції 

та послуг енергетичної галузі. 

Основні підходи у застосуванні міжнародних, 

європейських та національних стандартів на підприємствах 

енергетичної галузі. 

Системи менеджменту якості як чинників підвищення 

конкурентоспроможності енергетичної галузі України. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Всі види діяльності в енергетичній галузі на всіх рівнях 

компетенції і відповідальності регламентуються вимогами 

нормативно-правових актів різного рівня від законів 

України до інструкцій по експлуатації окремих одиниць 

обладнання і посадових інструкцій працівників 

енергетичних підприємств. 

Знання основних принципи побудови, класифікації та 

практичного застосування нормативних документів дає 

вміння відповідно до ситуації: 

• обирати джерело розміщення нормативного документа; 

• обирати необхідний нормативний документ; 

• оцінити ступінь актуалізації НД; 

• застосовувати положення нормативного документ та 
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обґрунтувати свій вибір (нормативного документа і/або 

його положення); 

• оцінити ступень своє відповідальності та можливі 

наслідки (ризики) від використання «не того»  

нормативного документа і/або його положень; 

• орієнтуватися в документах СМЯ та внутрішніх 

документах організації, що застосовуються при 

експлуатації або проектуванні об’єкта енергетики. 

Відповідно до вимог миски нормативно-правових актів 

України знання положень нормативно-правових актів 

енергетичної галузі у фахівців, задіяних у сфері 

використання ядерної енергії підлягає обов’язковій 

перевірці. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Вміння орієнтуватись у структурі нормативно-правових 

актів та технічних нормативно правових актах атомної 

енергетики. 

Розуміти принципи ієрархічної підпорядкованості 

нормативно-правових актів та технічних нормативно 

правових актів атомної енергетичної галузі. 

Знання основних законодавчих актів України, що 

визначають головні принципи діяльності в атомній 

енергетичній сфері та міру відповідальності за 

невиконання встановлених ними вимог. 

Знання основних вимог: 

 законів України щодо використання ядерної енергії, 

охорони праці та захисту навколишнього природного 

середовища; 

 нормативних документів до забезпеченню безпеки 

атомних електростанцій до побудови та безпечної 

експлуатації обладнання та трубопроводів атомних 

енергетичних установок; 

 державних будівельних норм до побудови технологічних 

трубопроводів, теплових мереж та інших допоміжних 

систем енергетичних об’єктів. 

Знання типів та призначення галузевих нормативних 

документів (галузевих керівних документів, галузевих 

стандартів, технічних умов тощо). 

Знання переліку та призначення нормативних документів, 

що регламентують питання конструювання енергетичного 

обладнання та проектування енергетичних об’єктів. 

Знання принципових основ оцінки відповідності і 

стандартизації та їх ролі у прискоренні науково-технічного 

прогресу, удосконаленні управління народним 

господарством, здійсненні єдиної технічної політики, 

підвищенні якості продукції і послуг. 

Розуміння базової системи показників якості продукції та 
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послуг, а також загального управління якістю, побудови та 

розвитку системи менеджменту якістю згідно з вимогами 

стандартів ISO серії 9000 в атомній енергетиці. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК  1. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК  2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК  4. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК  5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК  12. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

ЗК  13. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

СК  3. Здатність застосовувати свої знання і розуміння для 

визначення, формулювання і вирішення складних 

інженерних завдань з використанням спеціальних і 

загальновживаних методів.  

СК  4. Здатність до систематичного вивчення та аналізу 

науково-технічної інформації, вітчизняного і закордонного 

досвіду в галузі енергетичного машинобудування. 

СК  10. Здатність приймати оптимальні рішення в процесі 

виробництва енергетичної та технологічної продукції з 

урахуванням вимог якості, надійності й вартості, термінів 

виконання, охорони праці та екологічної чистоти 

виробництва в галузі енергетичного машинобудування. 

ЗН 3. Вміти критично осмислювати проблеми 

енергетичного машинобудування, у тому числі на межі з 

іншими галузями, зокрема з інженерними науками, 

фізикою, хімією, екологією, економікою. 

ЗН 5. Розуміти відповідальність за розвиток професійного 

знання команди у сфері енергетичного машинобудування, 

оцінювання і аналізу її стратегічного розвитку. 

ЗН 6. Розуміти необхідність подальшого навчання у сфері 

енергетичного машинобудування, електричної інженерії і 

дотичних галузей знань, яке значною мірою є автономним 

та самостійним. 

УМ 3. Застосовувати свої знання і розуміння при розробці 

проектів згідно з визначеними та описаними вимогами. 

УМ 7. Вміти ефективно працювати в національному та 

міжнародному контексті, індивідуально та як член 

команди, і ефективно співпрацювати з інженерним та 

науковим співтовариством і суспільством загалом. 

УМ 10. Усвідомлювати економічні, організаційні та 

управлінські питання (таких, як управління проектами, 

управління ризиками та змінами) в промисловому і 

діловому контексті. 
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УМ 11. Вміти зрозуміло і недвозначно доносити власні 

висновки з проблем енергетичного машинобудування, а 

також знання та пояснення, що їх обґрунтовують, до 

фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. 

УМ 12. Враховувати соціальні і етичні наслідки 

професійної діяльності в галузі енергетичного 

машинобудування. 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, модульна 

контрольна робота, закони України, нормативні документи 

(ДСТУ, НП, ПНАЭ-Г, НПАОП ДБН, СОУ, ГКД). 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції та практичні заняття 

Семестровий 

контроль 

Залік, 2 семестр 

 

Дисципліна Нормативно-правове забезпечення теплоенергетичної 

галузі 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 

Обсяг 3,0 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна не має вимог, які визначають рівень підготовки 

студентів, необхідний для кращого засвоєння курсу. 

При підготовці лекційного курсу використані елементи 

таких дисциплін, як право, стандартизація і сертифікація, 

метрологія, управління якістю. 

Що буде 

вивчатися 

Зміст та будова системи нормативного-правового 

забезпечення енергетики. 

Основні принципи побудови, класифікації та практичного 

застосування нормативних документів енергетичної галузі. 

Зміст, побудова та спрямованість вимог основних правових 

актів та нормативних документів, що регламентують 

функціонування в таких напрямках діяльності в сфері 

енергетики, в першу чергу атомної енергетики, як 

конструювання енергетичного обладнання, проектування і 

експлуатація енергетичних об’єктів. 

Науково-теоретичні засади, методологічні та організаційні 

положення стандартизації і оцінки відповідності продукції 

та послуг енергетичної галузі. 

Основні підходи у застосуванні міжнародних, 

європейських та національних стандартів на підприємствах 
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енергетичної галузі. 

Системи менеджменту якості як чинників підвищення 

конкурентоспроможності енергетичної галузі України. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Всі види діяльності в енергетичній галузі на всіх рівнях 

компетенції і відповідальності регламентуються вимогами 

нормативно-правових актів різного рівня від законів 

України до інструкцій по експлуатації окремих одиниць 

обладнання і посадових інструкцій працівників 

енергетичних підприємств. 

Знання основних принципи побудови, класифікації та 

практичного застосування нормативних документів дає 

вміння відповідно до ситуації: 

• обирати джерело розміщення нормативного документа; 

• обирати необхідний нормативний документ; 

• оцінити ступінь актуалізації НД; 

• застосовувати положення нормативного документ та 

обґрунтувати свій вибір (нормативного документа і/або 

його положення); 

• оцінити ступень своє відповідальності та можливі 

наслідки (ризики) від використання «не того»  

нормативного документа і/або його положень; 

• орієнтуватися в документах СМЯ та внутрішніх 

документах організації, що застосовуються при 

експлуатації або проектуванні об’єкта енергетики. 

Відповідно до вимог миски нормативно-правових актів 

України знання положень нормативно-правових актів 

енергетичної галузі у фахівців, задіяних у сфері 

використання ядерної енергії підлягає обов’язковій 

перевірці. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Вміння орієнтуватись у структурі нормативно-правових 

актів та технічних нормативно правових актах 

теплоенергетичної галузі. 

Розуміти принципи ієрархічної підпорядкованості 

нормативно-правових актів та технічних нормативно 

правових актів енергетичної галузі. 

Знання основних законодавчих актів України, що 

визначають головні принципи діяльності в 

теплоенергетичній сфері та міру відповідальності за 

невиконання встановлених ними вимог. 

Знання основних вимог: 

 законів України щодо використання теплової енергії, 

охорони праці та захисту навколишнього природного 

середовища; 

 нормативних документів до забезпеченню безпеки 

теплових електростанцій до побудови та безпечної 

експлуатації обладнання та трубопроводів теплових 
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енергетичних установок; 

 державних будівельних норм до побудови котелень, 

технологічних трубопроводів, систем газопостачання 

теплових електростанцій та котелень, теплових мереж та 

інших допоміжних систем енергетичних об’єктів; 

Знання типів та призначення галузевих нормативних 

документів (галузевих керівних документів, галузевих 

стандартів, технічних умов тощо). 

Знання переліку та призначення нормативних документів, 

що регламентують питання конструювання 

теплоенергетичного обладнання та проектування 

теплоенергетичних об’єктів. 

Знання принципових основ оцінки відповідності і 

стандартизації та їх ролі у прискоренні науково-технічного 

прогресу, удосконаленні управління народним 

господарством, здійсненні єдиної технічної політики, 

підвищенні якості продукції і послуг. 

Розуміння базової системи показників якості продукції та 

послуг, а також загального управління якістю, побудови та 

розвитку системи менеджменту якістю згідно з вимогами 

стандартів ISO серії 9000 в тепловій енергетиці. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК  1. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК  2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК  4. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК  5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК  12. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

ЗК  13. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

СК  3. Здатність застосовувати свої знання і розуміння для 

визначення, формулювання і вирішення складних 

інженерних завдань з використанням спеціальних і 

загальновживаних методів.  

СК  4. Здатність до систематичного вивчення та аналізу 

науково-технічної інформації, вітчизняного і закордонного 

досвіду в галузі енергетичного машинобудування. 

СК  10. Здатність приймати оптимальні рішення в процесі 

виробництва енергетичної та технологічної продукції з 

урахуванням вимог якості, надійності й вартості, термінів 

виконання, охорони праці та екологічної чистоти 

виробництва в галузі енергетичного машинобудування. 

ЗН 3. Вміти критично осмислювати проблеми 

енергетичного машинобудування, у тому числі на межі з 

іншими галузями, зокрема з інженерними науками, 
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фізикою, хімією, екологією, економікою. 

ЗН 5. Розуміти відповідальність за розвиток професійного 

знання команди у сфері енергетичного машинобудування, 

оцінювання і аналізу її стратегічного розвитку. 

ЗН 6. Розуміти необхідність подальшого навчання у сфері 

енергетичного машинобудування, електричної інженерії і 

дотичних галузей знань, яке значною мірою є автономним 

та самостійним. 

УМ 3. Застосовувати свої знання і розуміння при розробці 

проектів згідно з визначеними та описаними вимогами. 

УМ 7. Вміти ефективно працювати в національному та 

міжнародному контексті, індивідуально та як член 

команди, і ефективно співпрацювати з інженерним та 

науковим співтовариством і суспільством загалом. 

УМ 10. Усвідомлювати економічні, організаційні та 

управлінські питання (таких, як управління проектами, 

управління ризиками та змінами) в промисловому і 

діловому контексті. 

УМ 11. Вміти зрозуміло і недвозначно доносити власні 

висновки з проблем енергетичного машинобудування, а 

також знання та пояснення, що їх обґрунтовують, до 

фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. 

УМ 12. Враховувати соціальні і етичні наслідки 

професійної діяльності в галузі енергетичного 

машинобудування. 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, модульна 

контрольна робота, закони України, нормативні документи 

(ДСТУ, НП, ДБН, СОУ, ГКД). 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції та практичні заняття 

Семестровий 

контроль 

Залік, 2 семестр 

 


