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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 чотири дисципліни з 

1. Освітній компонент 1. 

2. Освітній компонент 2. 

3. Освітній компонент 3. 

на 7 семестр студент обирає три дисципліни з 

1. Освітній компонент 4. 

2. Освітній компонент 5. 

на 8 семестр студент обирає дві дисципліни з 

1. Освітній компонент 6. 

2. Освітній компонент 7. 
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ЗМІСТ 
  

Освітній компонент 1.  

Насосне та допоміжне обладнання АЕС 5 

Допоміжне обладнання АЕС 6 

Насосне обладнання АЕС 7 

Освітній компонент 2.  

Технологія теплоносіїв 9 

Водопідготовка і воднохімічні режими на сучасних АЕС 10 

Хімічна технологія теплоносіїв ядерних енергетичних установок 11 

Освітній компонент 3.  

Енергетичні ядерні реактори 13 

Реактори АЕС 14 

Ядерні енергетичні установки 15 

Освітній компонент 4.  

Дозиметрія та захист від випромінювання 16 

Метрологія іонізуючого випромінювання 18 

Радіаційна безпека і дозиметричний контроль 19 

Освітній компонент 5.  

Теплогідравлічні процеси в енергетичних установках 21 

Процеси теплопереносу у випарних елементах енергетичних установок 22 

Теплообмін і гідродинаміка в енергетиці 24 

Освітній компонент 6.  

Основи фізичної ядерної безпеки 26 

Основи культури ядерної безпеки 27 

Основи управління безпекою в ядерній енергетиці 29 

Освітній компонент 7.  

Нестаціонарні процеси і управління ядерними реакторами 30 

Фізика перехідних процесів і регулювання ядерних реакторів 32 

Кінетика і динаміка ядерних реакторів 33 
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ПВ 4. Освітній компонент 1 

 

Дисципліна Насосне та допоміжне обладнання АЕС 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 5,0 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Накопичені знання з дисциплін: "Фізика ", "Основи 

конструювання" 

Що буде 

вивчатися 

Особливості, сучасний стан і перспектива розвитку АЕС. 

Принципові схеми АЕС з реакторами ВВЕР-1000, РБМК-

1000, БН-600. При-значення та типи насосів. 

Конструктивні схеми насосних агрегатів. Проектування, 

технологічні та експлуатаційні вимоги до ГЦН, до ПН, до 

КН та до інших насосів. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Дисципліна «Насосне та допоміжне обладнання АЕС» 

вивчається студентами спеціальності з метою закріпити у 

студентів знання з основних конструктивних рішень і 

фізичних процесів, які мають місце в насосному 

устаткуванні сучасних атомних електричних станцій, 

поглибити теоретичні відомості з окремих проблем 

забезпечення надійності роботи устаткування АЕС, які 

найчастіше зустрічаються в практиці, а також розвивати 

практичні навички, необхідні для проведення інженерних 

розрахунків основних елементів насосних агрегатів, 

аналізу умов надійної роботи насосів АЕС. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Гідравлічному розрахунку проточної частини відцентрових 

та центробіжних насосів, вибір насосного устаткування для 

АЕС за різними схемами та параметрами. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ФК 1. Здатність продемонструвати систематичне розуміння 

ключових аспектів та концепції розвитку галузі атомної 

енергетики.  

ФК 2. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з 

підвищення надійності та ядерно-радіаційної безпеки при 

проектуванні та експлуатації обладнання атомно-

енергетичного комплексу. 

ФК 13. Здатність використовувати знання характеристик 

специфічних матеріалів, обладнання, процесів та продуктів 

у професійній діяльності в галузі атомної енергетики. 
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ПР 7. Використовувати наукову і технічну літературу, бази 

даних та інші відповідні джерела інформації для розробки і 

обґрунтування технічних та управлінських рішень в 

атомній енергетиці.  

ПР 9. Знати, розуміти і застосовувати нормативні 

документи, стандарти інженерної практики і правила 

техніки безпеки при вирішенні професійних завдань.  

ПР 18. Навички аналізу та прогнозування розвитку атомної 

енергетики та суміжних напрямів науки і техніки. 

 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, навчальний посібник 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції та семінарські заняття (застосовується комбінація 

пасивних та активних методів навчання) 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, розрахункова робота, 6 семестр 

 

Дисципліна Допоміжне обладнання АЕС 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 5,0 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Накопичені знання з дисциплін: "Фізика ", "Основи 

конструювання" 

Що буде 

вивчатися 

Особливості, сучасний стан і перспектива розвитку АЕС. 

Принципові схеми АЕС з реакторами ВВЕР-1000, РБМК-

1000, БН-600. При-значення та типи насосів. 

Конструктивні схеми насосних агрегатів. Проектування, 

технологічні та експлуатаційні вимоги до ГЦН, до ПН, до 

КН та до інших насосів. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Дисципліна «Допоміжне обладнання АЕС» вивчається 

студентами спеціальності з метою закріпити у студентів 

знання з основних конструктивних рішень і фізичних 

процесів, які мають місце в насосному устаткуванні 

сучасних атомних електричних станцій, поглибити 

теоретичні відомості з окремих проблем забезпечення 

надійності роботи устаткування АЕС, які найчастіше 

зустрічаються в практиці, а також розвивати практичні 

навички, необхідні для проведення інженерних розрахунків 

основних елементів насосних агрегатів, аналізу умов 
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надійної роботи насосів АЕС. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Гідравлічному розрахунку проточної частини відцентрових 

та центробіжних насосів, вибір насосного устаткування для 

АЕС за різними схемами та параметрами. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ФК 1. Здатність продемонструвати систематичне розуміння 

ключових аспектів та концепції розвитку галузі атомної 

енергетики.  

ФК 2. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з 

підвищення надійності та ядерно-радіаційної безпеки при 

проектуванні та експлуатації обладнання атомно-

енергетичного комплексу. 

ФК 13. Здатність використовувати знання характеристик 

специфічних матеріалів, обладнання, процесів та продуктів 

у професійній діяльності в галузі атомної енергетики. 

ПР 7. Використовувати наукову і технічну літературу, бази 

даних та інші відповідні джерела інформації для розробки і 

обґрунтування технічних та управлінських рішень в 

атомній енергетиці.  

ПР 9. Знати, розуміти і застосовувати нормативні 

документи, стандарти інженерної практики і правила 

техніки безпеки при вирішенні професійних завдань.  

ПР 18. Навички аналізу та прогнозування розвитку атомної 

енергетики та суміжних напрямів науки і техніки. 

 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, навчальний посібник 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції та семінарські заняття (застосовується комбінація 

пасивних та активних методів навчання) 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, розрахункова робота, 6 семестр 

 

Дисципліна Насосне обладнання АЕС 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 5,0 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Накопичені знання з дисциплін: "Фізика ", "Основи 

конструювання" 

Що буде Особливості, сучасний стан і перспектива розвитку АЕС. 
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вивчатися Принципові схеми АЕС з реакторами ВВЕР-1000, РБМК-

1000, БН-600. При-значення та типи насосів. 

Конструктивні схеми насосних агрегатів. Проектування, 

технологічні та експлуатаційні вимоги до ГЦН, до ПН, до 

КН та до інших насосів. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Дисципліна «Насосне та допоміжне обладнання АЕС» 

вивчається студентами спеціальності з метою закріпити у 

студентів знання з основних конструктивних рішень і 

фізичних процесів, які мають місце в насосному 

устаткуванні сучасних атомних електричних станцій, 

поглибити теоретичні відомості з окремих проблем 

забезпечення надійності роботи устаткування АЕС, які 

найчастіше зустрічаються в практиці, а також розвивати 

практичні навички, необхідні для проведення інженерних 

розрахунків основних елементів насосних агрегатів, 

аналізу умов надійної роботи насосів АЕС. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Гідравлічному розрахунку проточної частини відцентрових 

та центробіжних насосів, вибір насосного устаткування для 

АЕС за різними схемами та параметрами. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ФК 1. Здатність продемонструвати систематичне розуміння 

ключових аспектів та концепції розвитку галузі атомної 

енергетики.  

ФК 2. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з 

підвищення надійності та ядерно-радіаційної безпеки при 

проектуванні та експлуатації обладнання атомно-

енергетичного комплексу. 

ФК 13. Здатність використовувати знання характеристик 

специфічних матеріалів, обладнання, процесів та продуктів 

у професійній діяльності в галузі атомної енергетики. 

ПР 7. Використовувати наукову і технічну літературу, бази 

даних та інші відповідні джерела інформації для розробки і 

обґрунтування технічних та управлінських рішень в 

атомній енергетиці.  

ПР 9. Знати, розуміти і застосовувати нормативні 

документи, стандарти інженерної практики і правила 

техніки безпеки при вирішенні професійних завдань.  

ПР 18. Навички аналізу та прогнозування розвитку атомної 

енергетики та суміжних напрямів науки і техніки. 

 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, навчальний посібник 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції та семінарські заняття (застосовується комбінація 

пасивних та активних методів навчання) 
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Семестровий 

контроль 

Екзамен, розрахункова робота, 6 семестр 

 

ПВ 5. Освітній компонент 2 

 

Дисципліна Технологія теплоносіїв 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Накопичені знання з дисциплін: "Хімія", "Фізика ", 

"Матеріалознавство, технологія матеріалів", "Теорія 

ядерних реакторів", "Основи конструювання"  

Що буде 

вивчатися 

Фізико-хімічні методи підготовки водного теплоносія, що 

заповнює контури сучасних ядерних енергетичних 

установок. Будова і принцип дії складових обладнання для 

попередньої обробки води та її хімічного знесолення. 

Новітні методи одержання знесоленої води. Хімічна 

технологія рідкометалевих, органічних і газових 

теплоносіїв сучасних атомних електричних станцій. 

Методи підготовки і очищення цих теплоносіїв 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Забезпечення безпечної експлуатації ядерних енергетичних 

установок багато в чому залежить від якості теплоносія, що 

відводить теплоту, яка виділяється в результаті ядерної 

реакції в реакторі. Підготовка якісного теплоносія є однією 

із  запорук ефективної та безаварійної експлуатації таких 

ядерно- та радіаційнонебезпечних об′єктів критичної 

інфраструктури. Правильне розуміння впливу якості 

теплоносія на надійність роботи елементів ядерної 

енергетичної установки дозволить студентам при 

виконанні бакалаврських робіт і магістерських дисертацій 

приймати науковообгрунтовані технологічні та 

кострукторські рішення підвищення рівня безпечної 

експлуатації цих сучасних джерел електроенергії. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Науковообгрунтовано обирати методи підготовки і 

обробки теплоносіїв для ядерних енергетичних установок 

різних типів з метою забезпечення високого рівня безпеки 

їх  експлуатації. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

ФК 2. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з 

підвищення надійності та ядерно-радіаційної безпеки при 

проектуванні та експлуатації обладнання атомно-

енергетичного комплексу. 
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уміннями 

(компетентності) 

ФК 13. Здатність використовувати знання характеристик 

специфічних матеріалів, обладнання, процесів та продуктів 

у професійній діяльності в галузі атомної енергетики. 

ПР 1. Знання і розуміння математики, фізики, хімії та 

інженерних наук на рівні, необхідному для досягнення 

результатів освітньої програми, в тому числі певна 

обізнаність в останніх досягненнях в галузі. 

ПР 12. Знати і розуміти основні характеристики, сферу 

застосування та обмеження обладнання, матеріалів та 

інструментів, інженерних технологій і процесів, що 

використовуються при вирішенні професійних завдань.  

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, навчальний посібник 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції та семінарські заняття (застосовується комбінація 

пасивних та активних методів навчання) 

Семестровий 

контроль 

Залік, 6 семестр 

 

Дисципліна Водопідготовка і воднохімічні режими на сучасних АЕС 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Накопичені знання з дисциплін: "Хімія", "Фізика ", 

"Матеріалознавство, технологія матеріалів", "Теорія 

ядерних реакторів", "Основи конструювання"  

Що буде 

вивчатися 

Фізико-хімічні методи підготовки водного теплоносія, що 

заповнює контури сучасних ядерних енергетичних 

установок. Будова і принцип дії складових обладнання для 

попередньої обробки води та її хімічного знесолення. 

Новітні методи одержання знесоленої води. Хімічна 

технологія рідкометалевих, органічних і газових 

теплоносіїв сучасних атомних електричних станцій. 

Методи підготовки і очищення цих теплоносіїв 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Фізико-хімічні методи підготовки водного теплоносія, що 

заповнює контури сучасних ядерних енергетичних 

установок. Будова і принцип дії складових обладнання для 

попередньої обробки води та її хімічного знесолення. 

Новітні методи одержання знесоленої води. Хімічна 

технологія рідкометалевих, органічних і газових 

теплоносіїв сучасних атомних електричних станцій. 
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Методи підготовки і очищення цих теплоносіїв.  

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Науковообгрунтовано обирати методи підготовки і 

обробки теплоносіїв для ядерних енергетичних установок 

різних типів з метою забезпечення високого рівня безпеки 

їх  експлуатації. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ФК 2. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з 

підвищення надійності та ядерно-радіаційної безпеки при 

проектуванні та експлуатації обладнання атомно-

енергетичного комплексу. 

ФК 13. Здатність використовувати знання характеристик 

специфічних матеріалів, обладнання, процесів та продуктів 

у професійній діяльності в галузі атомної енергетики. 

ПР 1. Знання і розуміння математики, фізики, хімії та 

інженерних наук на рівні, необхідному для досягнення 

результатів освітньої програми, в тому числі певна 

обізнаність в останніх досягненнях в галузі. 

ПР 12. Знати і розуміти основні характеристики, сферу 

застосування та обмеження обладнання, матеріалів та 

інструментів, інженерних технологій і процесів, що 

використовуються при вирішенні професійних завдань.  

 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, навчальний посібник 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції та семінарські заняття (застосовується комбінація 

пасивних та активних методів навчання) 

Семестровий 

контроль 

Залік, 6 семестр 

 

Дисципліна Хімічна технологія теплоносіїв ядерних енергетичних 

установок 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Накопичені знання з дисциплін: "Хімія", "Фізика ", 

"Матеріалознавство, технологія матеріалів", "Теорія 

ядерних реакторів", "Основи конструювання"  

Що буде 

вивчатися 

Фізико-хімічні методи підготовки водного теплоносія, що 

заповнює контури сучасних ядерних енергетичних 

установок. Будова і принцип дії складових обладнання для 

попередньої обробки води та її хімічного знесолення. 
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Новітні методи одержання знесоленої води. Хімічна 

технологія рідкометалевих, органічних і газових 

теплоносіїв сучасних атомних електричних станцій. 

Методи підготовки і очищення цих теплоносіїв 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Забезпечення безпечної експлуатації ядерних енергетичних 

установок багато в чому залежить від якості теплоносія, що 

відводить теплоту, яка виділяється в результаті ядерної 

реакції в реакторі. Підготовка якісного теплоносія є однією 

із  запорук ефективної та безаварійної експлуатації таких 

ядерно- та радіаційнонебезпечних об′єктів критичної 

інфраструктури. Правильне розуміння впливу якості 

теплоносія на надійність роботи елементів ядерної 

енергетичної установки дозволить студентам при 

виконанні бакалаврських робіт і магістерських дисертацій 

приймати науковообгрунтовані технологічні та 

кострукторські рішення підвищення рівня безпечної 

експлуатації цих сучасних джерел електроенергії. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Науковообгрунтовано обирати методи підготовки і 

обробки теплоносіїв для ядерних енергетичних установок 

різних типів з метою забезпечення високого рівня безпеки 

їх  експлуатації. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ФК 2. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з 

підвищення надійності та ядерно-радіаційної безпеки при 

проектуванні та експлуатації обладнання атомно-

енергетичного комплексу. 

ФК 13. Здатність використовувати знання характеристик 

специфічних матеріалів, обладнання, процесів та продуктів 

у професійній діяльності в галузі атомної енергетики. 

ПР 1. Знання і розуміння математики, фізики, хімії та 

інженерних наук на рівні, необхідному для досягнення 

результатів освітньої програми, в тому числі певна 

обізнаність в останніх досягненнях в галузі. 

ПР 12. Знати і розуміти основні характеристики, сферу 

застосування та обмеження обладнання, матеріалів та 

інструментів, інженерних технологій і процесів, що 

використовуються при вирішенні професійних завдань.  

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, навчальний посібник 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції та семінарські заняття (застосовується комбінація 

пасивних та активних методів навчання) 

Семестровий 

контроль 

Залік, 6 семестр 
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ПВ 6. Освітній компонент 3 

 

Дисципліна Енергетичні ядерні реактори 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 3,5 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Накопичені знання з дисциплін: "Фізика ", "Основи 

конструювання" 

Що буде 

вивчатися 

Особливості, сучасний стан і перспектива розвитку АЕС. 

Принципові схеми АЕС з реакторами ВВЕР-1000, РБМК-

1000, БН-600.  

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Дисципліна «Енергетичні ядерні реактори» вивчається 

студентами спеціальності з метою закріпити у студентів 

знання з основних конструктивних рішень і фізичних 

процесів, які мають місце в насосному устаткуванні 

сучасних атомних електричних станцій, поглибити 

теоретичні відомості з окремих проблем забезпечення 

надійності роботи устаткування АЕС, які найчастіше 

зустрічаються в практиці, а також розвивати практичні 

навички, необхідні для проведення інженерних розрахунків 

основних елементів насосних агрегатів, аналізу умов 

надійної роботи насосів АЕС. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Гідравлічному розрахунку проточної частини відцентрових 

та центробіжних насосів, вибір насосного устаткування для 

АЕС за різними схемами та параметрами. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ФК 1. Здатність продемонструвати систематичне розуміння 

ключових аспектів та концепції розвитку галузі атомної 

енергетики.  

ФК 2. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з 

підвищення надійності та ядерно-радіаційної безпеки при 

проектуванні та експлуатації обладнання атомно-

енергетичного комплексу. 

ФК 13. Здатність використовувати знання характеристик 

специфічних матеріалів, обладнання, процесів та продуктів 

у професійній діяльності в галузі атомної енергетики. 

ПР 7. Використовувати наукову і технічну літературу, бази 

даних та інші відповідні джерела інформації для розробки і 

обґрунтування технічних та управлінських рішень в 

атомній енергетиці.  



14 

ПР 9. Знати, розуміти і застосовувати нормативні 

документи, стандарти інженерної практики і правила 

техніки безпеки при вирішенні професійних завдань.  

ПР 18. Навички аналізу та прогнозування розвитку атомної 

енергетики та суміжних напрямів науки і техніки. 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, навчальний посібник 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції та семінарські заняття (застосовується комбінація 

пасивних та активних методів навчання) 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, 6 семестр 

 

Дисципліна Реактори АЕС 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 3,5 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Накопичені знання з дисциплін: "Фізика ", "Основи 

конструювання" 

Що буде 

вивчатися 

Особливості, сучасний стан і перспектива розвитку АЕС. 

Принципові схеми АЕС з реакторами ВВЕР-1000, РБМК-

1000, БН-600.  

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Дисципліна «Реактори АЕС» вивчається студентами 

спеціальності з метою закріпити у студентів знання з 

основних конструктивних рішень і фізичних процесів, які 

мають місце в насосному устаткуванні сучасних атомних 

електричних станцій, поглибити теоретичні відомості з 

окремих проблем забезпечення надійності роботи 

устаткування АЕС, які найчастіше зустрічаються в 

практиці, а також розвивати практичні навички, необхідні 

для проведення інженерних розрахунків основних 

елементів насосних агрегатів, аналізу умов надійної роботи 

насосів АЕС. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Гідравлічному розрахунку проточної частини відцентрових 

та центробіжних насосів, вибір насосного устаткування для 

АЕС за різними схемами та параметрами. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

ФК 1. Здатність продемонструвати систематичне розуміння 

ключових аспектів та концепції розвитку галузі атомної 

енергетики.  
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знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ФК 2. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з 

підвищення надійності та ядерно-радіаційної безпеки при 

проектуванні та експлуатації обладнання атомно-

енергетичного комплексу. 

ФК 13. Здатність використовувати знання характеристик 

специфічних матеріалів, обладнання, процесів та продуктів 

у професійній діяльності в галузі атомної енергетики. 

ПР 7. Використовувати наукову і технічну літературу, бази 

даних та інші відповідні джерела інформації для розробки і 

обґрунтування технічних та управлінських рішень в 

атомній енергетиці.  

ПР 9. Знати, розуміти і застосовувати нормативні 

документи, стандарти інженерної практики і правила 

техніки безпеки при вирішенні професійних завдань.  

ПР 18. Навички аналізу та прогнозування розвитку атомної 

енергетики та суміжних напрямів науки і техніки. 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, навчальний посібник 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції та семінарські заняття (застосовується комбінація 

пасивних та активних методів навчання) 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, 6 семестр 

 

Дисципліна Ядерні енергетичні установки 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 3,5 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Накопичені знання з дисциплін: "Фізика ", "Основи 

конструювання" 

Що буде 

вивчатися 

Особливості, сучасний стан і перспектива розвитку АЕС. 

Принципові схеми АЕС з реакторами ВВЕР-1000, РБМК-

1000, БН-600.  

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Дисципліна «Ядерні енергетичні установки» вивчається 

студентами спеціальності з метою закріпити у студентів 

знання з основних конструктивних рішень і фізичних 

процесів, які мають місце в насосному устаткуванні 

сучасних атомних електричних станцій, поглибити 

теоретичні відомості з окремих проблем забезпечення 

надійності роботи устаткування АЕС, які найчастіше 



16 

зустрічаються в практиці, а також розвивати практичні 

навички, необхідні для проведення інженерних розрахунків 

основних елементів насосних агрегатів, аналізу умов 

надійної роботи насосів АЕС. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Гідравлічному розрахунку проточної частини відцентрових 

та центробіжних насосів, вибір насосного устаткування для 

АЕС за різними схемами та параметрами. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ФК 1. Здатність продемонструвати систематичне розуміння 

ключових аспектів та концепції розвитку галузі атомної 

енергетики.  

ФК 2. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з 

підвищення надійності та ядерно-радіаційної безпеки при 

проектуванні та експлуатації обладнання атомно-

енергетичного комплексу. 

ФК 13. Здатність використовувати знання характеристик 

специфічних матеріалів, обладнання, процесів та продуктів 

у професійній діяльності в галузі атомної енергетики. 

ПР 7. Використовувати наукову і технічну літературу, бази 

даних та інші відповідні джерела інформації для розробки і 

обґрунтування технічних та управлінських рішень в 

атомній енергетиці.  

ПР 9. Знати, розуміти і застосовувати нормативні 

документи, стандарти інженерної практики і правила 

техніки безпеки при вирішенні професійних завдань.  

ПР 18. Навички аналізу та прогнозування розвитку атомної 

енергетики та суміжних напрямів науки і техніки. 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, навчальний посібник 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції та семінарські заняття (застосовується комбінація 

пасивних та активних методів навчання) 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, 6 семестр 

 

ПВ 8. Освітній компонент 4 

 

Дисципліна Дозиметрія та захист від випромінювання 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 5 кредитів ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

Вимоги до загальні природничо-наукові знання в межах програми 
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початку 

вивчення  

середньої школи;  

базові знання атомної та ядерної фізики; 

основи взаємодії випромінювання з речовиною.  

Що буде 

вивчатися 

Дозиметрія полів іонізуючого випромінювання та захист 

від нього, нормативно-правова документація регулювання 

діяльності з використанням ДІВ.  

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Проектування, експлуатація та подальше зняття з 

експлуатації будь-яких ядерно-фізичних об’єктів завжди 

супроводжуються питаннями радіаційної безпеки. Курс дає 

змогу вивчити основні розрахунково-аналітичні та 

нормативно-правові аспекти діяльності в сфері ядерної та 

радіаційної безпеки. Такі знання є необхідними як для 

науково-технічної, так і адміністративної роботи, що 

пов’язана з джерелами іонізуючого випромінювання. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

 розраховувати радіаційні параметри полів 

випромінювання; 

 визначати дози опромінення; 

 принципам роботи приладів і систем радіаційного 

моніторингу;  

 застосовувати методи та засоби радіаційного захисту; 

 знати нормативно-правове регулювання діяльності з 

використання радіаційних технологій. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ФК 2. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з 

підвищення надійності та ядерно-радіаційної безпеки при 

проектуванні та експлуатації обладнання атомно-

енергетичного комплексу. 

ФК 7. Здатність досліджувати та визначати проблему і 

ідентифікувати обмеження, включаючи ті, що пов’язані з 

питаннями законодавства, охорони природи, сталого 

розвитку, здоров'я і безпеки та оцінками ризиків в галузі 

атомної енергетики. 

ФК 10. Здатність використовувати аналітичні та 

експериментальні методи, а також методи моделювання 

для вирішення професійних завдань. 

ПР 4. Виявляти, формулювати і вирішувати інженерні 

проблеми атомної енергетики; розуміти важливість 

нетехнічних (суспільство, здоров'я і безпека, навколишнє 

середовище, економіка і промисловість) обмежень.  

ПР 9. Знати, розуміти і застосовувати нормативні 

документи, стандарти інженерної практики і правила 

техніки безпеки при вирішенні професійних завдань.  

ПР 13. Розуміти нетехнічні (суспільство, здоров'я і безпека, 

навколишнє середовище, економіка і промисловість) 

наслідки інженерної практики.  
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Інформаційне 

забезпечння 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, програма 

лекцій, практикум, збірник задач, підручники 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, семінарські заняття, лабораторні роботи 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, 7 семестр 

 

Дисципліна Метрологія іонізуючого випромінювання 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 5 кредитів ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

загальні природничо-наукові знання в межах програми 

середньої школи;  

базові знання атомної та ядерної фізики; 

основи взаємодії випромінювання з речовиною.  

Що буде 

вивчатися 

Дозиметрія полів іонізуючого випромінювання та захист 

від нього, нормативно-правова документація регулювання 

діяльності з використанням ДІВ.  

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Проектування, експлуатація та подальше зняття з 

експлуатації будь-яких ядерно-фізичних об’єктів завжди 

супроводжуються питаннями радіаційної безпеки. Курс дає 

змогу вивчити основні розрахунково-аналітичні та 

нормативно-правові аспекти діяльності в сфері ядерної та 

радіаційної безпеки. Такі знання є необхідними як для 

науково-технічної, так і адміністративної роботи, що 

пов’язана з джерелами іонізуючого випромінювання. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

 розраховувати радіаційні параметри полів 

випромінювання; 

 визначати дози опромінення; 

 принципам роботи приладів і систем радіаційного 

моніторингу;  

 застосовувати методи та засоби радіаційного захисту; 

 знати нормативно-правове регулювання діяльності з 

використання радіаційних технологій. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

ФК 2. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з 

підвищення надійності та ядерно-радіаційної безпеки при 

проектуванні та експлуатації обладнання атомно-

енергетичного комплексу. 

ФК 7. Здатність досліджувати та визначати проблему і 

ідентифікувати обмеження, включаючи ті, що пов’язані з 
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(компетентності) питаннями законодавства, охорони природи, сталого 

розвитку, здоров'я і безпеки та оцінками ризиків в галузі 

атомної енергетики. 

ФК 10. Здатність використовувати аналітичні та 

експериментальні методи, а також методи моделювання 

для вирішення професійних завдань. 

ПР 4. Виявляти, формулювати і вирішувати інженерні 

проблеми атомної енергетики; розуміти важливість 

нетехнічних (суспільство, здоров'я і безпека, навколишнє 

середовище, економіка і промисловість) обмежень.  

ПР 9. Знати, розуміти і застосовувати нормативні 

документи, стандарти інженерної практики і правила 

техніки безпеки при вирішенні професійних завдань.  

ПР 13. Розуміти нетехнічні (суспільство, здоров'я і безпека, 

навколишнє середовище, економіка і промисловість) 

наслідки інженерної практики.  

Інформаційне 

забезпечння 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, програма 

лекцій, практикум, збірник задач, підручники 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, семінарські заняття, лабораторні роботи 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, 7 семестр 

 

Дисципліна Радіаційна безпека і дозиметричний контроль 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 5 кредитів ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

загальні природничо-наукові знання в межах програми 

середньої школи;  

базові знання атомної та ядерної фізики; 

основи взаємодії випромінювання з речовиною.  

Що буде 

вивчатися 

Дозиметрія полів іонізуючого випромінювання та захист 

від нього, нормативно-правова документація регулювання 

діяльності з використанням ДІВ.  

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Проектування, експлуатація та подальше зняття з 

експлуатації будь-яких ядерно-фізичних об’єктів завжди 

супроводжуються питаннями радіаційної безпеки. Курс дає 

змогу вивчити основні розрахунково-аналітичні та 

нормативно-правові аспекти діяльності в сфері ядерної та 

радіаційної безпеки. Такі знання є необхідними як для 
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науково-технічної, так і адміністративної роботи, що 

пов’язана з джерелами іонізуючого випромінювання. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

 розраховувати радіаційні параметри полів 

випромінювання; 

 визначати дози опромінення; 

 принципам роботи приладів і систем радіаційного 

моніторингу;  

 застосовувати методи та засоби радіаційного захисту; 

 знати нормативно-правове регулювання діяльності з 

використання радіаційних технологій. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ФК 2. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з 

підвищення надійності та ядерно-радіаційної безпеки при 

проектуванні та експлуатації обладнання атомно-

енергетичного комплексу. 

ФК 7. Здатність досліджувати та визначати проблему і 

ідентифікувати обмеження, включаючи ті, що пов’язані з 

питаннями законодавства, охорони природи, сталого 

розвитку, здоров'я і безпеки та оцінками ризиків в галузі 

атомної енергетики. 

ФК 10. Здатність використовувати аналітичні та 

експериментальні методи, а також методи моделювання 

для вирішення професійних завдань. 

ПР 4. Виявляти, формулювати і вирішувати інженерні 

проблеми атомної енергетики; розуміти важливість 

нетехнічних (суспільство, здоров'я і безпека, навколишнє 

середовище, економіка і промисловість) обмежень.  

ПР 9. Знати, розуміти і застосовувати нормативні 

документи, стандарти інженерної практики і правила 

техніки безпеки при вирішенні професійних завдань.  

ПР 13. Розуміти нетехнічні (суспільство, здоров'я і безпека, 

навколишнє середовище, економіка і промисловість) 

наслідки інженерної практики.  

 

Інформаційне 

забезпечння 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, програма 

лекцій, практикум, збірник задач, підручники 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, семінарські заняття, лабораторні роботи 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, 7 семестр 
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ПВ 9. Освітній компонент 5 

 

Дисципліна Теплогідравлічні процеси в енергетичних установках 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 3,0 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. технічна термодинаміка, 

математичні методи та моделі, технологія теплоносіїв, 

тепломасообмін, енергетичні ядерні реактори, теплообмін 

при фазових перетвореннях, гідрогазодинаміка, 

тепломасообмін та фізика. Також є базовою для підготовки 

фахівця за освітньою програмою «Атомні електричні 

станції». 

Що буде 

вивчатися 

Фізика процесів генерації парової фази, основи розрахунку 

гідравлічного опору каналів ядерних реакторів в умовах 

руху через них двофазних потоків, теплогідравлічна 

розвірка паралельних каналів, аналіз впливу 

конструктивних особливостей елементу на 

теплогідравлічну розвірку, особливості гідродинаміки 

колекторних систем, невимушена циркуляція теплоносія в 

циркуляційних контурах енергетичних установок, процеси 

теплопереносу у випарних елементах енергетичних 

установок, визначення гранично допустимих теплових 

навантажень поверхонь тепловіддачі у високо форсованих 

теплообмінних апаратах, теплогідравлічіні режими 

двофазних потоків, процеси теплопереносу у випарних 

елементах енергетичних установок  

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Сучасний стан світової енергетики показує, що процеси 

теплообміну при генерації парової фази застосовуються 

практично всюди, де йдеться про виробіток теплової та 

електричної енергії. Теплові та атомні електричні станції 

виробляють електроенергію шляхом подачі на турбіни 

генераторів перегрітої пари під великим тиском. Тому 

знання про отримання парової фази необхідно для 

проектування та підтримки ефективної роботи теплових і 

атомних електричних станції. Також існує достатньо 

велика кількість сучасних теплообмінних пристроїв де 

використовується процес передачі теплової енергії шляхом 

генерації парової фази. Використання такого принципу 

передачі теплової енергії застосовується як в наземної так і 
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космічної техніки. .  

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Отримати знання для проектування нових видів 

теплообмінних пристроїв з використанням процесів 

генерації пари як у великої енергетиці, так при розробці 

ефективних випарно-конденсаційних систем, таких як 

теплові труби і термосифони. Особливо це важливо в 

умовах підтримання безаварійної роботи атомних 

електричних станцій при стихійних катаклізмах.  

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ФК 2. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з 

підвищення надійності та ядерно-радіаційної безпеки при 

проектуванні та експлуатації обладнання атомно-

енергетичного комплексу. 

ФК 10. Здатність використовувати аналітичні та 

експериментальні методи, а також методи моделювання 

для вирішення професійних завдань. 

ПР 5. Здійснювати розрахунки об’єктів атомно-

енергетичного комплексу, виробів, процесів і систем в 

галузі атомної енергетики, що задовольняють конкретні 

технічні, економічні, законодавчі та інші вимоги; обрання і 

застосовування адекватної методології проектування.  

ПР 9. Знати, розуміти і застосовувати нормативні 

документи, стандарти інженерної практики і правила 

техніки безпеки при вирішенні професійних завдань.  

ПР 12. Знати і розуміти основні характеристики, сферу 

застосування та обмеження обладнання, матеріалів та 

інструментів, інженерних технологій і процесів, що 

використовуються при вирішенні професійних завдань.  

 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, конспект 

лекцій, контрольні завдання, методичні рекомендації. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття. 

Семестровий 

контроль 

Залік, розрахункова робота, 7 семестр 

 

Дисципліна Процеси теплопереносу у випарних елементах 

енергетичних установок  

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 3,0 кредитів ЕСТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 



23 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін, як. технічна термодинаміка, 

математичні методи та моделі, технологія теплоносіїв, 

тепломасообмін, енергетичні ядерні реактори, теплообмін 

при фазових перетвореннях, гідрогазодинаміка, 

тепломасообмін та фізика. Також є базовою для підготовки 

фахівця за освітньою програмою «Атомні електричні 

станції». 

Що буде 

вивчатися 

Фізика процесів генерації парової фази, основи розрахунку 

гідравлічного опору каналів ядерних реакторів в умовах 

руху через них двофазних потоків, теплогідравлічна 

розвірка паралельних каналів, особливості гідродинаміки 

колекторних систем, невимушена циркуляція теплоносія в 

циркуляційних контурах енергетичних установок, процеси 

теплопереносу у випарних елементах енергетичних 

установок, визначення гранично допустимих теплових 

навантажень поверхонь тепловіддачі у високо форсованих 

теплообмінних апаратах, теплогідравлічіні режими 

двофазних потоків, процеси теплопереносу у випарних 

елементах енергетичних установок 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Сучасний стан світової енергетики показує, що процеси 

теплообміну при генерації парової фази застосовуються 

практично всюди, де йдеться про виробіток теплової та 

електричної енергії. Теплові та атомні електричні станції 

виробляють електроенергію шляхом подачі на турбіни 

генераторів перегрітої пари під великим тиском. Тому 

знання про отримання парової фази необхідно для 

проектування та підтримки ефективної роботи теплових і 

атомних електричних станції. Також існує достатньо 

велика кількість сучасних теплообмінних пристроїв де 

використовується процес передачі теплової енергії шляхом 

генерації парової фази. Використання такого принципу 

передачі теплової енергії застосовується як в наземної так і 

космічної техніки. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Отримати знання для проектування нових видів 

теплообмінних пристроїв з використанням процесів 

генерації пари як у великої енергетиці, так при розробці 

ефективних випарно-конденсаційних систем, таких як 

теплові труби і термосифони. Особливо це важливо в 

умовах підтримання безаварійної роботи атомних 

електричних станцій при стихійних катаклізмах. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

ФК 2. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з 

підвищення надійності та ядерно-радіаційної безпеки при 

проектуванні та експлуатації обладнання атомно-

енергетичного комплексу. 
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уміннями 

(компетентності) 

ФК 10. Здатність використовувати аналітичні та 

експериментальні методи, а також методи моделювання 

для вирішення професійних завдань. 

ПР 5. Здійснювати розрахунки об’єктів атомно-

енергетичного комплексу, виробів, процесів і систем в 

галузі атомної енергетики, що задовольняють конкретні 

технічні, економічні, законодавчі та інші вимоги; обрання і 

застосовування адекватної методології проектування.  

ПР 9. Знати, розуміти і застосовувати нормативні 

документи, стандарти інженерної практики і правила 

техніки безпеки при вирішенні професійних завдань.  

ПР 12. Знати і розуміти основні характеристики, сферу 

застосування та обмеження обладнання, матеріалів та 

інструментів, інженерних технологій і процесів, що 

використовуються при вирішенні професійних завдань.  

 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, конспект 

лекцій, контрольні завдання, методичні рекомендації. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття. 

Семестровий 

контроль 

Залік, розрахункова робота, 7 семестр 

 

Дисципліна Теплообмін і гідродинаміка в енергетиці 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 3,0 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. технічна термодинаміка, 

математичні методи та моделі, технологія теплоносіїв, 

тепломасообмін, енергетичні ядерні реактори, теплообмін 

при фазових перетвореннях, гідрогазодинаміка, 

тепломасообмін та фізика. Також є базовою для підготовки 

фахівця за освітньою програмою «Атомні електричні 

станції». 

Що буде 

вивчатися 

Фізика процесів генерації парової фази, основи розрахунку 

гідравлічного опору каналів ядерних реакторів в умовах 

руху через них двофазних потоків, теплогідравлічна 

розвірка паралельних каналів, особливості гідродинаміки 

колекторних систем, невимушена циркуляція теплоносія в 
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циркуляційних контурах енергетичних установок, процеси 

теплопереносу у випарних елементах енергетичних 

установок, визначення гранично допустимих теплових 

навантажень поверхонь тепловіддачі у високо форсованих 

теплообмінних апаратах, теплогідравлічіні режими 

двофазних потоків, процеси теплопереносу у випарних 

елементах енергетичних установок 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Сучасний стан світової енергетики показує, що процеси 

теплообміну при генерації парової фази застосовуються 

практично всюди, де йдеться про виробіток теплової та 

електричної енергії. Теплові та атомні електричні станції 

виробляють електроенергію шляхом подачі на турбіни 

генераторів перегрітої пари під великим тиском. Тому 

знання про отримання парової фази необхідно для 

проектування та підтримки ефективної роботи теплових і 

атомних електричних станції. Також існує достатньо 

велика кількість сучасних теплообмінних пристроїв де 

використовується процес передачі теплової енергії шляхом 

генерації парової фази. Використання такого принципу 

передачі теплової енергії застосовується як в наземної так і 

космічної техніки. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Отримати знання для проектування нових видів 

теплообмінних пристроїв з використанням процесів 

генерації пари як у великої енергетиці, так при розробці 

ефективних випарно-конденсаційних систем, таких як 

теплові труби і термосифони. Особливо це важливо в 

умовах підтримання безаварійної роботи атомних 

електричних станцій при стихійних катаклізмах. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ФК 2. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з 

підвищення надійності та ядерно-радіаційної безпеки при 

проектуванні та експлуатації обладнання атомно-

енергетичного комплексу. 

ФК 10. Здатність використовувати аналітичні та 

експериментальні методи, а також методи моделювання 

для вирішення професійних завдань. 

ПР 5. Здійснювати розрахунки об’єктів атомно-

енергетичного комплексу, виробів, процесів і систем в 

галузі атомної енергетики, що задовольняють конкретні 

технічні, економічні, законодавчі та інші вимоги; обрання і 

застосовування адекватної методології проектування.  

ПР 9. Знати, розуміти і застосовувати нормативні 

документи, стандарти інженерної практики і правила 

техніки безпеки при вирішенні професійних завдань.  

ПР 12. Знати і розуміти основні характеристики, сферу 

застосування та обмеження обладнання, матеріалів та 
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інструментів, інженерних технологій і процесів, що 

використовуються при вирішенні професійних завдань.  

 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, конспект 

лекцій, контрольні завдання, методичні рекомендації. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття. 

Семестровий 

контроль 

Залік, розрахункова робота, 7 семестр 

 

 

ПВ 11. Освітній компонент 6 

 

Дисципліна Основи фізичної ядерної безпеки 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 3.5 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

загальні природничо-наукові знання в межах програми 

середньої школи; навчальні дисципліни з атомних та 

теплових електричних станцій 

Що буде 

вивчатися 

Історія виникнення, фізична ядерна безпека, як складова 

загальної безпеки Атомних електричних станцій, 

структура, основні елементи та принципи побудови та 

функціювання, людський чинник та культура захищеності, 

корисна література та інформаційні джерела.  Огляд 

дисциплін у відповідній спеціалізації та перспективи 

працевлаштування.  

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Для досягнення високого рівня безпеки Атомних 

електричних станцій потрібно враховувати всі чинники 

безпеки, та знати як вони взаємодіють. Всебічне знання 

всіх чинників важливо для подальшої практичної 

діяльності, грамотного планування заходів з безпеки, 

оцінювання ризиків та правильного врахування необхідних 

ресурсів, у тому числі, людських.  

Для тих, хто обирає спеціалізацію «Фізичний захист, облік 

та контроль ядерних матеріалів» надзвичайно важливо 

ознайомитись з оглядом дисциплін які будуть вивчатись у 

відповідної спеціалізації та з перспективами 

працевлаштування, а також, отримати необхідні знання зі 

структури, основних елементів та принципів побудови та 
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функціювання, людського чинника та культури 

захищеності, корисної літератури та інформаційних 

джерел, тобто знання які потрібні для успішного складання 

вступного фахового іспиту.   

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Професійне орієнтування при виборі спеціалізації на 

другому (магістерському) рівні навчання, формування 

всебічного підходу до безпеки Атомних електричних 

станцій 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ФК 1. Здатність продемонструвати систематичне розуміння 

ключових аспектів та концепції розвитку галузі атомної 

енергетики.  

ФК 2. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з 

підвищення надійності та ядерно-радіаційної безпеки при 

проектуванні та експлуатації обладнання атомно-

енергетичного комплексу. 

ФК 13. Здатність використовувати знання характеристик 

специфічних матеріалів, обладнання, процесів та продуктів 

у професійній діяльності в галузі атомної енергетики. 

ПР 7. Використовувати наукову і технічну літературу, бази 

даних та інші відповідні джерела інформації для розробки і 

обґрунтування технічних та управлінських рішень в 

атомній енергетиці.  

ПР 9. Знати, розуміти і застосовувати нормативні 

документи, стандарти інженерної практики і правила 

техніки безпеки при вирішенні професійних завдань.  

ПР 18. Навички аналізу та прогнозування розвитку атомної 

енергетики та суміжних напрямів науки і техніки. 

 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, навчальний посібник 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції та семінарські заняття (застосовується комбінація 

пасивних та активних методів навчання) 

Семестровий 

контроль 

Залік, реферат,  8 семестр 

 

Дисципліна Основи культури ядерної безпеки 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 3.5 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до загальні природничо-наукові знання в межах програми 
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початку 

вивчення  

середньої школи; навчальні дисципліни з атомних та 

теплових електричних станцій 

Що буде 

вивчатися 

Розглядаються оцінки культури безпеки і можливих 

способів її виміру, розвиток культури безпеки і стадії її 

розвитку, методи оцінки і самооцінки культури безпеки. 

Розглядається стійкість роботи енергоблоків при 

нормальних умовах експлуатації та при аваріях, наводяться 

показники стійкості й використання енергоблоку й методи 

їхнього розрахунку. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Це курс, насамперед, про безпеку й роль людини при 

цьому. Наводиться структура ядерної галузі України і 

початкові відомості про АЕС, популярно пояснюється 

робота основного технологічного устаткування АЕС. 

Описано ядерну енергетику у світі, даються відомості про 

всі ядерні реактори у світі, безпека АЕС України 

представлена у порівнянні з АЕС світу. Показано, що 

фундаментальним принципом управління безпекою на 

сучасному етапі є формування культури безпеки. Описано 

роль людського чинника у забезпеченні безпеки, 

наводяться методики аналізу й врахування людського 

чинника. Підготовка персоналу розглядається як основний 

елемент культури безпеки, а психологія безпеки – як 

науковий напрям, що забезпечує підготовку персоналу. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Професійне орієнтування при виборі спеціалізації на 

другому (магістерському) рівні навчання, формування 

всебічного підходу до безпеки Атомних електричних 

станцій 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ФК 1. Здатність продемонструвати систематичне розуміння 

ключових аспектів та концепції розвитку галузі атомної 

енергетики.  

ФК 2. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з 

підвищення надійності та ядерно-радіаційної безпеки при 

проектуванні та експлуатації обладнання атомно-

енергетичного комплексу. 

ФК 13. Здатність використовувати знання характеристик 

специфічних матеріалів, обладнання, процесів та продуктів 

у професійній діяльності в галузі атомної енергетики. 

ПР 7. Використовувати наукову і технічну літературу, бази 

даних та інші відповідні джерела інформації для розробки і 

обґрунтування технічних та управлінських рішень в 

атомній енергетиці.  

ПР 9. Знати, розуміти і застосовувати нормативні 

документи, стандарти інженерної практики і правила 

техніки безпеки при вирішенні професійних завдань.  

ПР 18. Навички аналізу та прогнозування розвитку атомної 
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енергетики та суміжних напрямів науки і техніки. 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, навчальний посібник 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції та семінарські заняття (застосовується комбінація 

пасивних та активних методів навчання) 

Семестровий 

контроль 

Залік, реферат,  8 семестр 

 

Дисципліна Основи управління безпекою в ядерній енергетиці 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 3.5 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

загальні природничо-наукові знання в межах програми 

середньої школи; навчальні дисципліни з атомних та 

теплових електричних станцій 

Що буде 

вивчатися 

Розглядаються оцінки культури безпеки і можливих 

способів її виміру, розвиток культури безпеки і стадії її 

розвитку, методи оцінки і самооцінки культури безпеки. 

Розглядається стійкість роботи енергоблоків при 

нормальних умовах експлуатації та при аваріях, наводяться 

показники стійкості й використання енергоблоку й методи 

їхнього розрахунку. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Це курс, насамперед, про безпеку й роль людини при 

цьому. Наводиться структура ядерної галузі України і 

початкові відомості про АЕС, популярно пояснюється 

робота основного технологічного устаткування АЕС. 

Описано ядерну енергетику у світі, даються відомості про 

всі ядерні реактори у світі, безпека АЕС України 

представлена у порівнянні з АЕС світу. Показано, що 

фундаментальним принципом управління безпекою на 

сучасному етапі є формування культури безпеки. Описано 

роль людського чинника у забезпеченні безпеки, 

наводяться методики аналізу й врахування людського 

чинника. Підготовка персоналу розглядається як основний 

елемент культури безпеки, а психологія безпеки – як 

науковий напрям, що забезпечує підготовку персоналу. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Професійне орієнтування при виборі спеціалізації на 

другому (магістерському) рівні навчання, формування 

всебічного підходу до безпеки Атомних електричних 

станцій 
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Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ФК 1. Здатність продемонструвати систематичне розуміння 

ключових аспектів та концепції розвитку галузі атомної 

енергетики.  

ФК 2. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з 

підвищення надійності та ядерно-радіаційної безпеки при 

проектуванні та експлуатації обладнання атомно-

енергетичного комплексу. 

ФК 13. Здатність використовувати знання характеристик 

специфічних матеріалів, обладнання, процесів та продуктів 

у професійній діяльності в галузі атомної енергетики. 

ПР 7. Використовувати наукову і технічну літературу, бази 

даних та інші відповідні джерела інформації для розробки і 

обґрунтування технічних та управлінських рішень в 

атомній енергетиці.  

ПР 9. Знати, розуміти і застосовувати нормативні 

документи, стандарти інженерної практики і правила 

техніки безпеки при вирішенні професійних завдань.  

ПР 18. Навички аналізу та прогнозування розвитку атомної 

енергетики та суміжних напрямів науки і техніки. 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, навчальний посібник 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції та семінарські заняття (застосовується комбінація 

пасивних та активних методів навчання) 

Семестровий 

контроль 

Залік, реферат, 8 семестр 

 

ПВ 12. Освітній компонент 7 

 

Дисципліна Нестаціонарні процеси і управління ядерними 

реакторами 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 4,5 кредитів ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Базові знання з ядерної та нейтронної фізики, теорії 

ядерних реакторів та основ експлуатації АЕС 

Що буде 

вивчатися 

Фізичні процеси в перехідних режимах роботи ядерних 

реакторів, та основи управління цими процесами 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Дисципліна дасть базові основи з управління ядерним 

реактором, а студенти мають бути зацікавленими у 

застосуванні сучасних підходів та інженерних 
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комп’ютерних програм для підвищення безпеки 

експлуатації реакторної установки при керуванні 

реакторною установкою. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

 виконувати нейтронно-фізичні розрахунки активних 

зон ядерних реакторів, що стосуються аналізу 

перехідних процесів та керування реакторною 

установкою; 

 використовувати сучасні інженерні комп’ютерні 

програми для підвищення безпеки експлуатації 

реакторної установки при керуванні реакторною 

установкою. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ФК 2. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з 

підвищення надійності та ядерно-радіаційної безпеки при 

проектуванні та експлуатації обладнання атомно-

енергетичного комплексу. 

ФК 3. Здатність застосовувати свої знання і розуміння для 

визначення, формулювання і вирішення інженерних 

завдань з використанням методів електричної інженерії та 

спеціалізованого програмного забезпечення. 

ФК 10. Здатність використовувати аналітичні та 

експериментальні методи, а також методи моделювання 

для вирішення професійних завдань. 

ПР 3. Обирати і застосовувати типові аналітичні, 

розрахункові та експериментальні методи для 

розв’язування складних спеціалізованих задач і практичних 

проблем у галузі атомної енергетики; правильно 

інтерпретувати результати виконаних досліджень та 

розрахунків.  

ПР 5. Здійснювати розрахунки об’єктів атомно-

енергетичного комплексу, виробів, процесів і систем в 

галузі атомної енергетики, що задовольняють конкретні 

технічні, економічні, законодавчі та інші вимоги; обрання і 

застосовування адекватної методології проектування.  

ПР 6. Застосовувати загальне і спеціалізоване програмне 

забезпечення, а також навички програмування для 

вирішення професійних завдань в галузі атомної 

енергетики. 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна і робоча програми дисципліни, РСО, навчально-

методичний комплекс. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, комп’ютерні практикуми 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, 8 семестр 
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Дисципліна Фізика перехідних процесів і регулювання ядерних 

реакторів 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 4,5 кредитів ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Базові знання з ядерної та нейтронної фізики, теорії 

ядерних реакторів та основ експлуатації АЕС 

Що буде 

вивчатися 

Основи фізики реакторів відносно процесів у активній зоні, 

що відбуваються в перехідних режимах роботи та 

інженерні методики розрахунку в галузі кінетики ядерних 

реакторів. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Зацікавленість студентів полягає у ознайомленні з 

сучасних підходів та інженерних комп’ютерних програм 

для аналізу перехідних процесів і регулювання ядерних 

реакторів. А освоєння дисципліни дасть базові основи з 

управління ядерним реактором. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

 виконувати нейтронно-фізичні розрахунки активних 

зон ядерних реакторів для аналізу перехідних процесів 

та керування реакторною установкою; 

 застосовувати сучасні інженерні комп’ютерні програми 

для аналізу безпеки експлуатації реакторної установки 

при регулюванні ядерних реакторів. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ФК 2. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з 

підвищення надійності та ядерно-радіаційної безпеки при 

проектуванні та експлуатації обладнання атомно-

енергетичного комплексу. 

ФК 3. Здатність застосовувати свої знання і розуміння для 

визначення, формулювання і вирішення інженерних 

завдань з використанням методів електричної інженерії та 

спеціалізованого програмного забезпечення. 

ФК 10. Здатність використовувати аналітичні та 

експериментальні методи, а також методи моделювання 

для вирішення професійних завдань. 

ПР 3. Обирати і застосовувати типові аналітичні, 

розрахункові та експериментальні методи для 

розв’язування складних спеціалізованих задач і практичних 

проблем у галузі атомної енергетики; правильно 

інтерпретувати результати виконаних досліджень та 

розрахунків.  

ПР 5. Здійснювати розрахунки об’єктів атомно-

енергетичного комплексу, виробів, процесів і систем в 
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галузі атомної енергетики, що задовольняють конкретні 

технічні, економічні, законодавчі та інші вимоги; обрання і 

застосовування адекватної методології проектування.  

ПР 6. Застосовувати загальне і спеціалізоване програмне 

забезпечення, а також навички програмування для 

вирішення професійних завдань в галузі атомної 

енергетики. 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна і робоча програми дисципліни, РСО, навчально-

методичний комплекс. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, комп’ютерні практикуми 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, 8 семестр 

 

Дисципліна Кінетика і динаміка ядерних реакторів 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 4,5 кредитів ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Базові знання з ядерної та нейтронної фізики, теорії 

ядерних реакторів та основ експлуатації АЕС 

Що буде 

вивчатися 

Теорія, методи розрахунку і математичні моделі 

перехідних і нестаціонарних нейтронно-фізичних процесів 

в ядерних реакторах, принципи управління реакторами, 

експериментальні методи визначення їх найважливіших 

характеристик. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Зацікавленість студентів полягає у ознайомленні з 

сучасних підходів та інженерних комп’ютерних програм 

для аналізу перехідних процесів і регулювання ядерних 

реакторів. А освоєння дисципліни дасть базові основи з 

управління ядерним реактором. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

 виконувати нейтронно-фізичні розрахунки активних 

зон ядерних реакторів для аналізу перехідних процесів 

та керування реакторною установкою; 

 застосовувати сучасні інженерні комп’ютерні програми 

для аналізу безпеки експлуатації реакторної установки 

при регулюванні ядерних реакторів. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

ФК 2. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з 

підвищення надійності та ядерно-радіаційної безпеки при 

проектуванні та експлуатації обладнання атомно-

енергетичного комплексу. 
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уміннями 

(компетентності) 

ФК 3. Здатність застосовувати свої знання і розуміння для 

визначення, формулювання і вирішення інженерних 

завдань з використанням методів електричної інженерії та 

спеціалізованого програмного забезпечення. 

ФК 10. Здатність використовувати аналітичні та 

експериментальні методи, а також методи моделювання 

для вирішення професійних завдань. 

ПР 3. Обирати і застосовувати типові аналітичні, 

розрахункові та експериментальні методи для 

розв’язування складних спеціалізованих задач і практичних 

проблем у галузі атомної енергетики; правильно 

інтерпретувати результати виконаних досліджень та 

розрахунків.  

ПР 5. Здійснювати розрахунки об’єктів атомно-

енергетичного комплексу, виробів, процесів і систем в 

галузі атомної енергетики, що задовольняють конкретні 

технічні, економічні, законодавчі та інші вимоги; обрання і 

застосовування адекватної методології проектування.  

ПР 6. Застосовувати загальне і спеціалізоване програмне 

забезпечення, а також навички програмування для 

вирішення професійних завдань в галузі атомної 

енергетики. 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна і робоча програми дисципліни, РСО, навчально-

методичний комплекс. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, комп’ютерні практикуми 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, 8 семестр 

 


