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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 Ядерно-фізичні методи діагностики реакторів атомних 

електричних станцій 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 

Обсяг 5,0 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; базові знання атомної та ядерної фізики; 

основи взаємодії випромінювання з речовиною. 

Що буде 

вивчатися 

Принципи постановки наукових та технологічних задач, 

критерії їх вирішення. Визначення переліку ядерно-

фізичних параметрів АкЗ реакторів, що мають 

контролюватися, виходячи з принципів необхідності і 

достатності отриманих даних для забезпечення надійності, 

безпеки та економічності ядерних енергетичних об’єктів. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Дисципліна «Інформаційна і комп’ютерна безпека» 

вивчається студентами спеціальності з метою закріпити у 

студентів знання з  

комп'ютерної безпеки об’єктів критичної інфраструктури, 

основних комп’ютерних загроз у сучасному світі, варіантів 

захисту чутливої та секретної інформації, принципів 

побудови та захисту комп’ютеризованих систем контролю 

та управління технологічними процесами на об'єктах з 

ядерними та іншими радіоактивними матеріалами. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Застосовувати основні методи та технічні засоби контролю 

ядерно-фізичних параметрів ядерних установок, для 

вирішення практичних наукових і технологічних задач в 

галузі атомної енергетики. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ФК 4. Здатність демонструвати знання і розуміння 

математичних принципів і методів, необхідних для 

використання в галузі атомної енергетики. 

ФК 11. Здатність демонструвати розуміння нормативно-

правових актів, норм, правил и стандартів в галузі атомної 

енергетики. 

ФК 13. Здатність демонструвати знання характеристик 

специфічних матеріалів, обладнання, процесів та продуктів 

в галузі атомної енергетики, умов їх використання та 

відповідних обмежень. 

ФК 17. Здатність виявляти, класифікувати і описувати 
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ефективність систем і компонентів на основі використання 

аналітичних методів і методів моделювання. 

ПР 6. Здатність використовувати сучасні технології, 

обладнання, засоби управління інформацією для вирішення 

складних інженерних завдань і проблем атомної 

енергетики. 

ПР 7. Здатність застосовувати отримані знання для аналізу 

інженерних об’єктів, процесів і методів атомної 

енергетики. 

ПР 11. Здатність обирати і використовувати відповідне 

обладнання, інструменти та методи для вирішення 

інженерних та/або наукових завдань в атомній енергетиці.  

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, навчальний посібник 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, 2 семестр 

 

Дисципліна Діагностика реакторів атомних електричних станцій 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 

Обсяг 5,0 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; базові знання атомної та ядерної фізики; 

основи взаємодії випромінювання з речовиною. 

Що буде 

вивчатися 

Принципи постановки наукових та технологічних задач, 

критерії їх вирішення. Визначення переліку ядерно-

фізичних параметрів АкЗ реакторів, що мають 

контролюватися, виходячи з принципів необхідності і 

достатності отриманих даних для забезпечення надійності, 

безпеки та економічності ядерних енергетичних об’єктів. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Дисципліна «Інформаційна і комп’ютерна безпека» 

вивчається студентами спеціальності з метою закріпити у 

студентів знання з  

комп'ютерної безпеки об’єктів критичної інфраструктури, 

основних комп’ютерних загроз у сучасному світі, варіантів 

захисту чутливої та секретної інформації, принципів 

побудови та захисту комп’ютеризованих систем контролю 

та управління технологічними процесами на об'єктах з 
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ядерними та іншими радіоактивними матеріалами. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Застосовувати основні методи та технічні засоби контролю 

ядерно-фізичних параметрів ядерних установок, для 

вирішення практичних наукових і технологічних задач в 

галузі атомної енергетики. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ФК 4. Здатність демонструвати знання і розуміння 

математичних принципів і методів, необхідних для 

використання в галузі атомної енергетики. 

ФК 11. Здатність демонструвати розуміння нормативно-

правових актів, норм, правил и стандартів в галузі атомної 

енергетики. 

ФК 13. Здатність демонструвати знання характеристик 

специфічних матеріалів, обладнання, процесів та продуктів 

в галузі атомної енергетики, умов їх використання та 

відповідних обмежень. 

ФК 17. Здатність виявляти, класифікувати і описувати 

ефективність систем і компонентів на основі використання 

аналітичних методів і методів моделювання. 

ПР 6. Здатність використовувати сучасні технології, 

обладнання, засоби управління інформацією для вирішення 

складних інженерних завдань і проблем атомної 

енергетики. 

ПР 7. Здатність застосовувати отримані знання для аналізу 

інженерних об’єктів, процесів і методів атомної 

енергетики. 

ПР 11. Здатність обирати і використовувати відповідне 

обладнання, інструменти та методи для вирішення 

інженерних та/або наукових завдань в атомній енергетиці.  

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, навчальний посібник 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, 2 семестр 

 

Дисципліна Кваліфікація обладнання АЕС 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 

Обсяг 5,0 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; базові знання атомної та ядерної фізики; 

основи взаємодії випромінювання з речовиною. 

Що буде 

вивчатися 

Принципи постановки наукових та технологічних задач, 

критерії їх вирішення. Визначення переліку ядерно-

фізичних параметрів АкЗ реакторів, що мають 

контролюватися, виходячи з принципів необхідності і 

достатності отриманих даних для забезпечення надійності, 

безпеки та економічності ядерних енергетичних об’єктів. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Дисципліна «Кваліфікація обладнання АЕС» вивчається 

студентами спеціальності з метою закріпити у студентів 

знання з безпеки об’єктів критичної інфраструктури, 

основних загроз у сучасному світі, варіантів захисту 

чутливої та секретної інформації, принципів побудови та 

захисту комп’ютеризованих систем контролю та 

управління технологічними процесами на об'єктах з 

ядерними та іншими радіоактивними матеріалами. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Застосовувати основні методи та технічні засоби контролю 

ядерно-фізичних параметрів ядерних установок, для 

вирішення практичних наукових і технологічних задач в 

галузі атомної енергетики. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ФК 4. Здатність демонструвати знання і розуміння 

математичних принципів і методів, необхідних для 

використання в галузі атомної енергетики. 

ФК 11. Здатність демонструвати розуміння нормативно-

правових актів, норм, правил и стандартів в галузі атомної 

енергетики. 

ФК 13. Здатність демонструвати знання характеристик 

специфічних матеріалів, обладнання, процесів та продуктів 

в галузі атомної енергетики, умов їх використання та 

відповідних обмежень. 

ФК 17. Здатність виявляти, класифікувати і описувати 

ефективність систем і компонентів на основі використання 

аналітичних методів і методів моделювання. 

ПР 6. Здатність використовувати сучасні технології, 

обладнання, засоби управління інформацією для вирішення 

складних інженерних завдань і проблем атомної 

енергетики. 

ПР 7. Здатність застосовувати отримані знання для аналізу 

інженерних об’єктів, процесів і методів атомної 

енергетики. 

ПР 11. Здатність обирати і використовувати відповідне 

обладнання, інструменти та методи для вирішення 

інженерних та/або наукових завдань в атомній енергетиці.  

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, навчальний посібник 
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Форма 

проведення 

занять 

Лекції 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, 2 семестр 

 

 

ПВ 2. Освітній компонент 2 

 

 

Дисципліна Дезактивація, ремонт, монтаж та зняття з експлуатації 

АЕС 

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  

Накопичені знання з дисциплін: «Аналіз проектної загрози 

та управління ризиками», «Навчальні дисципліни з 

законодавчої та правової підготовки в фізичній ядерній 

безпеці» 

Що буде 

вивчатися 

Технологічні та виробничі процеси, роботи об’єктів та їх 

окремих складових в галузі атомної енергетики при 

виконанні монтажу та ремонту обладнання АЕС. Сучасні 

підходи до оптимізації ремонтного обслуговування 

обладнання АЕС виходячи з використовуванням сучасних 

методів технічної діагностики та моніторінгу. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Дисципліна вивчається студентами спеціальності з метою 

закріпити у студентів фундаментальні знання процесів які 

протікають у обладнанні атомно-енергетичного комплексу, 

знання джерел радіаційного забруднення обладнання, типів 

забруднення та фізико-хімічних процесів, які мають місце 

при протіканні цих процесів, практичних методів та засобів 

дезактивації, що застосовуються на АЕС, основних 

підходів до планування и проектного забезпечення 

монтажу обладнання АЕС. 

 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Пояснювати і наводити приклади засобів контролю 

комп'ютерної безпеки, які використовуються як в 

інформаційних системах, так і в системах промислового 

контролю, що відносяться до об'єктів та операцій з 

ядерними та іншими радіоактивними матеріалами. 

Визначати модель кібер-правопорушників для конкретних 
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об’єктів. 

Визначати уразливі місця інформаційної і комп’ютерної 

безпеки об'єктів критичної інфраструктури. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ФК 2. Здатність застосовувати існуючі та розробляти нові 

методи, методики, технології та процедури для вирішення 

складних інженерних завдань в галузі атомної енергетики. 

ФК 9. Здатність розробляти плани і проекти для 

забезпечення досягнення поставленої певної мети з 

урахуванням всіх аспектів вирішуваної проблеми, 

включаючи виробництво, експлуатацію, технічне 

обслуговування та утилізацію обладнання атомно-

енергетичного комплексу. 

ФК 13. Здатність демонструвати знання характеристик 

специфічних матеріалів, обладнання, процесів та продуктів 

в галузі атомної енергетики, умов їх використання та 

відповідних обмежень. 

ПР 2. Здатність демонструвати спеціалізовані 

концептуальні знання з атомної енергетики, набуті у 

процесі навчання та/або професійної діяльності, у тому 

числі знання і розуміння новітніх досягнень, які 

забезпечують здатність до інноваційної та дослідницької 

діяльності. 

ПР 10. Здатність демонструвати розуміння методологій 

проектування обладнання атомно-енергетичного 

комплексу відповідно до технічних умов та нормативних 

документів. 

ПР 12. Здатність демонструвати розуміння проблем 

здоров'я, безпеки і правових питань та відповідних 

обов'язків інженерної практики в атомній енергетиці, 

соціальних та екологічних наслідків технічних рішень, 

відповідальності та обов’язків щодо дотримання кодексу 

професійної етики і норм інженерної практики. 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, навчальний посібник 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції 

Семестровий 

контроль 

Залік, 2 семестр 
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Дисципліна Зняття з експлуатації АЕС 

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  

Накопичені знання з дисциплін: «Аналіз проектної загрози 

та управління ризиками», «Навчальні дисципліни з 

законодавчої та правової підготовки в фізичній ядерній 

безпеці» 

Що буде 

вивчатися 

Технологічні та виробничі процеси, роботи об’єктів та їх 

окремих складових в галузі атомної енергетики при 

виконанні монтажу та ремонту обладнання АЕС. Сучасні 

підходи до оптимізації ремонтного обслуговування 

обладнання АЕС виходячи з використовуванням сучасних 

методів технічної діагностики та моніторінгу. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Дисципліна вивчається студентами спеціальності з метою 

закріпити у студентів фундаментальні знання процесів які 

протікають у обладнанні атомно-енергетичного комплексу, 

знання джерел радіаційного забруднення обладнання, типів 

забруднення та фізико-хімічних процесів, які мають місце 

при протіканні цих процесів, практичних методів та засобів 

дезактивації, що застосовуються на АЕС, основних 

підходів до планування и проектного забезпечення 

монтажу обладнання АЕС. 

 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Пояснювати і наводити приклади засобів контролю 

комп'ютерної безпеки, які використовуються як в 

інформаційних системах, так і в системах промислового 

контролю, що відносяться до об'єктів та операцій з 

ядерними та іншими радіоактивними матеріалами. 

Визначати модель кібер-правопорушників для конкретних 

об’єктів. 

Визначати уразливі місця інформаційної і комп’ютерної 

безпеки об'єктів критичної інфраструктури. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ФК 2. Здатність застосовувати існуючі та розробляти нові 

методи, методики, технології та процедури для вирішення 

складних інженерних завдань в галузі атомної енергетики. 

ФК 9. Здатність розробляти плани і проекти для 

забезпечення досягнення поставленої певної мети з 

урахуванням всіх аспектів вирішуваної проблеми, 

включаючи виробництво, експлуатацію, технічне 

обслуговування та утилізацію обладнання атомно-
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енергетичного комплексу. 

ФК 13. Здатність демонструвати знання характеристик 

специфічних матеріалів, обладнання, процесів та продуктів 

в галузі атомної енергетики, умов їх використання та 

відповідних обмежень. 

ПР 2. Здатність демонструвати спеціалізовані 

концептуальні знання з атомної енергетики, набуті у 

процесі навчання та/або професійної діяльності, у тому 

числі знання і розуміння новітніх досягнень, які 

забезпечують здатність до інноваційної та дослідницької 

діяльності. 

ПР 10. Здатність демонструвати розуміння методологій 

проектування обладнання атомно-енергетичного 

комплексу відповідно до технічних умов та нормативних 

документів. 

ПР 12. Здатність демонструвати розуміння проблем 

здоров'я, безпеки і правових питань та відповідних 

обов'язків інженерної практики в атомній енергетиці, 

соціальних та екологічних наслідків технічних рішень, 

відповідальності та обов’язків щодо дотримання кодексу 

професійної етики і норм інженерної практики. 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, навчальний посібник 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції 

Семестровий 

контроль 

Залік, 2 семестр 

 

Дисципліна Монтаж та ремонт АЕС 

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  

Накопичені знання з дисциплін: «Монтаж та ремонт 

турбоустановок атомних електричних станцій», «Теорія та 

системи автоматичного управління атомних електричних 

станцій», «Контроль та регулювання паротурбінних 

установок атомних електричних станцій». 

Що буде 

вивчатися 

Технологічні та виробничі процеси, роботи об’єктів та їх 

окремих складових в галузі атомної енергетики при 

виконанні монтажу та ремонту обладнання АЕС. Сучасні 
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підходи до оптимізації ремонтного обслуговування 

обладнання АЕС виходячи з використовуванням сучасних 

методів технічної діагностики та моніторінгу. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Дисципліна вивчається студентами спеціальності з метою 

закріпити у студентів фундаментальні знання процесів які 

протікають у обладнанні атомно-енергетичного комплексу, 

знання джерел радіаційного забруднення обладнання, типів 

забруднення та фізико-хімічних процесів, які мають місце 

при протіканні цих процесів, практичних методів та засобів 

дезактивації, що застосовуються на АЕС, основних 

підходів до планування и проектного забезпечення 

монтажу обладнання АЕС. 

 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Пояснювати і наводити приклади засобів контролю 

комп'ютерної безпеки, які використовуються як в 

інформаційних системах, так і в системах промислового 

контролю, що відносяться до об'єктів та операцій з 

ядерними та іншими радіоактивними матеріалами. 

Визначати модель кібер-правопорушників для конкретних 

об’єктів. 

Визначати уразливі місця інформаційної і комп’ютерної 

безпеки об'єктів критичної інфраструктури. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ФК 2. Здатність застосовувати існуючі та розробляти нові 

методи, методики, технології та процедури для вирішення 

складних інженерних завдань в галузі атомної енергетики. 

ФК 9. Здатність розробляти плани і проекти для 

забезпечення досягнення поставленої певної мети з 

урахуванням всіх аспектів вирішуваної проблеми, 

включаючи виробництво, експлуатацію, технічне 

обслуговування та утилізацію обладнання атомно-

енергетичного комплексу. 

ФК 13. Здатність демонструвати знання характеристик 

специфічних матеріалів, обладнання, процесів та продуктів 

в галузі атомної енергетики, умов їх використання та 

відповідних обмежень. 

ПР 2. Здатність демонструвати спеціалізовані 

концептуальні знання з атомної енергетики, набуті у 

процесі навчання та/або професійної діяльності, у тому 

числі знання і розуміння новітніх досягнень, які 

забезпечують здатність до інноваційної та дослідницької 

діяльності. 

ПР 10. Здатність демонструвати розуміння методологій 

проектування обладнання атомно-енергетичного 

комплексу відповідно до технічних умов та нормативних 

документів. 
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ПР 12. Здатність демонструвати розуміння проблем 

здоров'я, безпеки і правових питань та відповідних 

обов'язків інженерної практики в атомній енергетиці, 

соціальних та екологічних наслідків технічних рішень, 

відповідальності та обов’язків щодо дотримання кодексу 

професійної етики і норм інженерної практики. 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, навчальний посібник 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції 

Семестровий 

контроль 

Залік, 2 семестр 

 

ПВ 3. Освітній компонент 3 

 

Дисципліна Експлуатація ядерних установок 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 

Обсяг 5,0 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Накопичені знання з дисциплін: «Монтаж та ремонт 

турбоустановок атомних електричних станцій», «Теорія та 

системи автоматичного управління атомних електричних 

станцій», «Контроль та регулювання паротурбінних 

установок атомних електричних станцій». 

Що буде 

вивчатися 

Ядерне паливо, ядерно-паливний цикл. Робота енергоблоку 

в режимі нормальної експлуатації. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Після успішного завершення цього курсу студенти 

отримають глибокі знання зі складу, будову, об'єкт 

регулювання і режими регулювання основних 

регулювальників реактора, а також представляти їх спільну 

роботу з іншими регулювальниками реакторної установки. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Студент повинен знати нормативні вимоги що до 

експлуатації ядерної енергетичної установки проведення 

розрахунків паливного завантаження. Орієнтуватися в 

принципових схемах паливного завантаження для різних 

типів реакторних установок. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

ФК 8. Здатність до пошуку та використання наукової і 

технічної літератури та інших джерел інформації в галузі 

атомної енергетики. 

ФК 9. Здатність розробляти плани і проекти для 
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уміннями 

(компетентності) 

забезпечення досягнення поставленої певної мети з 

урахуванням всіх аспектів вирішуваної проблеми, 

включаючи виробництво, експлуатацію, технічне 

обслуговування та утилізацію обладнання атомно-

енергетичного комплексу. 

ФК 13. Здатність демонструвати знання характеристик 

специфічних матеріалів, обладнання, процесів та продуктів 

в галузі атомної енергетики, умов їх використання та 

відповідних обмежень. 

ПР 10. Здатність демонструвати розуміння методологій 

проектування обладнання атомно-енергетичного 

комплексу відповідно до технічних умов та нормативних 

документів. 

ПР 11. Здатність обирати і використовувати відповідне 

обладнання, інструменти та методи для вирішення 

інженерних та/або наукових завдань в атомній енергетиці.  

ПР 13. Здатність демонструвати знання і розуміння 

експлуатації обладнання атомно-енергетичного комплексу 

відповідно до екологічного законодавства й правових норм 

в галузі охорони здоров’я людей і забезпечення безпеки 

інженерної діяльності. 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, навчальний посібник 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, реферат 2 семестр 

 

 

Дисципліна Експлуатація атомних електричних станцій 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 

Обсяг 5,0 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Накопичені знання з дисциплін: «Монтаж та ремонт 

турбоустановок атомних електричних станцій», «Теорія та 

системи автоматичного управління атомних електричних 

станцій», «Контроль та регулювання паротурбінних 

установок атомних електричних станцій». 

Що буде 

вивчатися 

Ядерне паливо, ядерно-паливний цикл. Робота енергоблоку 

в режимі нормальної експлуатації. 
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Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Після успішного завершення цього курсу студенти 

отримають глибокі знання зі складу, будову, об'єкт 

регулювання і режими регулювання основних 

регулювальників реактора, а також представляти їх спільну 

роботу з іншими регулювальниками реакторної установки. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Студент повинен знати нормативні вимоги що до 

експлуатації ядерної енергетичної установки проведення 

розрахунків паливного завантаження. Орієнтуватися в 

принципових схемах паливного завантаження для різних 

типів реакторних установок. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ФК 8. Здатність до пошуку та використання наукової і 

технічної літератури та інших джерел інформації в галузі 

атомної енергетики. 

ФК 9. Здатність розробляти плани і проекти для 

забезпечення досягнення поставленої певної мети з 

урахуванням всіх аспектів вирішуваної проблеми, 

включаючи виробництво, експлуатацію, технічне 

обслуговування та утилізацію обладнання атомно-

енергетичного комплексу. 

ФК 13. Здатність демонструвати знання характеристик 

специфічних матеріалів, обладнання, процесів та продуктів 

в галузі атомної енергетики, умов їх використання та 

відповідних обмежень. 

ПР 10. Здатність демонструвати розуміння методологій 

проектування обладнання атомно-енергетичного 

комплексу відповідно до технічних умов та нормативних 

документів. 

ПР 11. Здатність обирати і використовувати відповідне 

обладнання, інструменти та методи для вирішення 

інженерних та/або наукових завдань в атомній енергетиці.  

ПР 13. Здатність демонструвати знання і розуміння 

експлуатації обладнання атомно-енергетичного комплексу 

відповідно до екологічного законодавства й правових норм 

в галузі охорони здоров’я людей і забезпечення безпеки 

інженерної діяльності. 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, навчальний посібник 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, реферат 2 семестр 
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Дисципліна Конструктивні особливості та експлуатація 

енергетичного обладнання АЕС 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 

Обсяг 5,0 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Накопичені знання з дисциплін: «Монтаж та ремонт 

турбоустановок атомних електричних станцій», «Теорія та 

системи автоматичного управління атомних електричних 

станцій», «Контроль та регулювання паротурбінних 

установок атомних електричних станцій». 

Що буде 

вивчатися 

Ядерне паливо, ядерно-паливний цикл. Робота енергоблоку 

в режимі нормальної експлуатації. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Після успішного завершення цього курсу студенти 

отримають глибокі знання зі складу, будову, об'єкт 

регулювання і режими регулювання основних 

регулювальників реактора, а також представляти їх спільну 

роботу з іншими регулювальниками реакторної установки. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Студент повинен знати нормативні вимоги що до 

експлуатації ядерної енергетичної установки проведення 

розрахунків паливного завантаження. Орієнтуватися в 

принципових схемах паливного завантаження для різних 

типів реакторних установок. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ФК 8. Здатність до пошуку та використання наукової і 

технічної літератури та інших джерел інформації в галузі 

атомної енергетики. 

ФК 9. Здатність розробляти плани і проекти для 

забезпечення досягнення поставленої певної мети з 

урахуванням всіх аспектів вирішуваної проблеми, 

включаючи виробництво, експлуатацію, технічне 

обслуговування та утилізацію обладнання атомно-

енергетичного комплексу. 

ФК 13. Здатність демонструвати знання характеристик 

специфічних матеріалів, обладнання, процесів та продуктів 

в галузі атомної енергетики, умов їх використання та 

відповідних обмежень. 

ПР 10. Здатність демонструвати розуміння методологій 

проектування обладнання атомно-енергетичного 

комплексу відповідно до технічних умов та нормативних 

документів. 

ПР 11. Здатність обирати і використовувати відповідне 

обладнання, інструменти та методи для вирішення 
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інженерних та/або наукових завдань в атомній енергетиці.  

ПР 13. Здатність демонструвати знання і розуміння 

експлуатації обладнання атомно-енергетичного комплексу 

відповідно до екологічного законодавства й правових норм 

в галузі охорони здоров’я людей і забезпечення безпеки 

інженерної діяльності. 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, навчальний посібник 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, реферат 2 семестр 

 

ПВ 4. Освітній компонент 4 

 

Дисципліна Аварійні режими та безпека атомних станцій 

Рівень ВО Другій (магістерський) 

Курс 1 

Обсяг 7.0 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Знання навчальних дисциплін з режимів експлуатації 

атомних електричних станцій, теплогідравлічних процесів 

в енергетичних установках, кінетики і регулювання 

ядерних реакторів. 

Що буде 

вивчатися 

Історія виникнення ядерної безпеки, фундаментальні 

принципи безпеки згідно МАГАТЕ та національного 

законодавства, основні положення безпеки АЕС, 

методологія аналізу проектних аварій та протікання 

проектних аварій на реакторі ВВЕР-1000/320.  

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Згідно національного законодавства експлуатація – це 

діяльність, що спрямована на досягнення безпечним 

способом мети, для якої була побудована АЕС, тобто без 

забезпечення безпеки експлуатація АЕС не дозволена. 

Тому, треба розуміти філософію безпеки, як ця філософія 

відображається в проекті АЕС та в її системах безпеки, 

яким чином АЕС реагує на аварії та як аналізувати цю 

реакцію на аварії та протидіяти її розвитку. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Методиці аналізу аварійних режимів, первиннім навичкам 

з управління проектними аваріями на АЕС, протіканню 

всього спектру проектних аварій на АЕС, філософії 

безпеки згідно МАГАТЕ та національного законодавства, 

зв’язок філософії безпеки та побудови систем безпеки 
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АЕС. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ФК1 - застосовувати відповідні кількісні та якісні сучасні 

наукові і технічні методи, і комп'ютерне програмне 

забезпечення для вирішення складних інженерних завдань 

в галузі атомної енергетики;  

ФК8 - пошук та використання наукової і технічної 

літератури та інших джерел інформації в галузі атомної 

енергетики; 

ФК11 - розуміння нормативно-правових актів, норм, 

правил и стандартів в галузі атомної енергетики; 

ФК15 - застосовувати нові сучасні методи та програми для 

розрахунків, проектування та оптимізації обладнання 

атомно-енергетичного комплексу. 

ПР 1. - розв’язувати складні інженерні завдання і проблеми 

атомної енергетики, що потребує оновлення та інтеграції 

знань. 

ПР 2. - демонструвати спеціалізовані концептуальні знання 

з атомної енергетики, набуті у процесі навчання та/або 

професійної діяльності, у тому числі знання і розуміння 

новітніх досягнень, які забезпечують здатність до 

інноваційної та дослідницької діяльності. 

ПР 3. - зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки з 

проблем атомної енергетики, а також знання та пояснення, 

що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до 

осіб, які навчаються. 

ПР 12. - розуміння проблем здоров'я, безпеки і правових 

питань та відповідних обов'язків інженерної практики в 

атомній енергетиці, соціальних та екологічних наслідків 

технічних рішень, відповідальності та обов’язків щодо 

дотримання кодексу професійної етики і норм інженерної 

практики. 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, норми, правила та стандарти з 

ядерної безпеки, звіт за аналізу безпеки АЕС. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, семінарські заняття (застосовується комбінація 

пасивних та активних методів навчання), та лабораторні 

роботи з застосуванням тренажеру реактора ВВЕР-

1000/320 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, розрахункова робота, 2 семестр 

 

Дисципліна Аварійні та перехідні процеси на атомних станціях 

Рівень ВО Другій (магістерський) 

Курс 1 

Обсяг 7.0 кредити ЄКТС 
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Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Знання навчальних дисциплін з режимів експлуатації 

атомних електричних станцій, теплогідравлічних процесів 

в енергетичних установках, кінетики і регулювання 

ядерних реакторів. 

Що буде 

вивчатися 

Історія виникнення ядерної безпеки, фундаментальні 

принципи безпеки згідно МАГАТЕ та національного 

законодавства, основні положення безпеки АЕС, 

методологія аналізу проектних аварій та протікання 

проектних аварій на реакторі ВВЕР-1000/320.  

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Згідно національного законодавства експлуатація – це 

діяльність, що спрямована на досягнення безпечним 

способом мети, для якої була побудована АЕС, тобто без 

забезпечення безпеки експлуатація АЕС не дозволена. 

Тому, треба розуміти філософію безпеки, як ця філософія 

відображається в проекті АЕС та в її системах безпеки, 

яким чином АЕС реагує на аварії та як аналізувати цю 

реакцію на аварії та протидіяти її розвитку. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Методиці аналізу аварійних режимів, первиннім навичкам 

з управління проектними аваріями на АЕС, протіканню 

всього спектру проектних аварій на АЕС, філософії 

безпеки згідно МАГАТЕ та національного законодавства, 

зв’язок філософії безпеки та побудови систем безпеки 

АЕС. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ФК1 - застосовувати відповідні кількісні та якісні сучасні 

наукові і технічні методи, і комп'ютерне програмне 

забезпечення для вирішення складних інженерних завдань 

в галузі атомної енергетики;  

ФК8 - пошук та використання наукової і технічної 

літератури та інших джерел інформації в галузі атомної 

енергетики; 

ФК11 - розуміння нормативно-правових актів, норм, 

правил и стандартів в галузі атомної енергетики; 

ФК15 - застосовувати нові сучасні методи та програми для 

розрахунків, проектування та оптимізації обладнання 

атомно-енергетичного комплексу. 

ПР 1. - розв’язувати складні інженерні завдання і проблеми 

атомної енергетики, що потребує оновлення та інтеграції 

знань. 

ПР 2. - демонструвати спеціалізовані концептуальні знання 

з атомної енергетики, набуті у процесі навчання та/або 

професійної діяльності, у тому числі знання і розуміння 

новітніх досягнень, які забезпечують здатність до 
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інноваційної та дослідницької діяльності. 

ПР 3. - зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки з 

проблем атомної енергетики, а також знання та пояснення, 

що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до 

осіб, які навчаються. 

ПР 12. - розуміння проблем здоров'я, безпеки і правових 

питань та відповідних обов'язків інженерної практики в 

атомній енергетиці, соціальних та екологічних наслідків 

технічних рішень, відповідальності та обов’язків щодо 

дотримання кодексу професійної етики і норм інженерної 

практики. 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, норми, правила та стандарти з 

ядерної безпеки, звіт за аналізу безпеки АЕС. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, семінарські заняття (застосовується комбінація 

пасивних та активних методів навчання), та лабораторні 

роботи з застосуванням тренажеру реактора ВВЕР-

1000/320 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, розрахункова робота, 2 семестр 

 

Дисципліна Методи детерміністичного аналізу безпеки АЕС 

Рівень ВО Другій (магістерський) 

Курс 1 

Обсяг 7.0 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Знання навчальних дисциплін з режимів експлуатації 

атомних електричних станцій, теплогідравлічних процесів 

в енергетичних установках, кінетики і регулювання 

ядерних реакторів. 

Що буде 

вивчатися 

Історія виникнення ядерної безпеки, фундаментальні 

принципи безпеки згідно МАГАТЕ та національного 

законодавства, основні положення безпеки АЕС, 

методологія аналізу проектних аварій та протікання 

проектних аварій на реакторі ВВЕР-1000/320.  

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Згідно національного законодавства експлуатація – це 

діяльність, що спрямована на досягнення безпечним 

способом мети, для якої була побудована АЕС, тобто без 

забезпечення безпеки експлуатація АЕС не дозволена. 

Тому, треба розуміти філософію безпеки, як ця філософія 

відображається в проекті АЕС та в її системах безпеки, 

яким чином АЕС реагує на аварії та як аналізувати цю 

реакцію на аварії та протидіяти її розвитку. 
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Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Методиці аналізу аварійних режимів, первиннім навичкам 

з управління проектними аваріями на АЕС, протіканню 

всього спектру проектних аварій на АЕС, філософії 

безпеки згідно МАГАТЕ та національного законодавства, 

зв’язок філософії безпеки та побудови систем безпеки 

АЕС. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ФК1 - застосовувати відповідні кількісні та якісні сучасні 

наукові і технічні методи, і комп'ютерне програмне 

забезпечення для вирішення складних інженерних завдань 

в галузі атомної енергетики;  

ФК8 - пошук та використання наукової і технічної 

літератури та інших джерел інформації в галузі атомної 

енергетики; 

ФК11 - розуміння нормативно-правових актів, норм, 

правил и стандартів в галузі атомної енергетики; 

ФК15 - застосовувати нові сучасні методи та програми для 

розрахунків, проектування та оптимізації обладнання 

атомно-енергетичного комплексу. 

ПР 1. - розв’язувати складні інженерні завдання і проблеми 

атомної енергетики, що потребує оновлення та інтеграції 

знань. 

ПР 2. - демонструвати спеціалізовані концептуальні знання 

з атомної енергетики, набуті у процесі навчання та/або 

професійної діяльності, у тому числі знання і розуміння 

новітніх досягнень, які забезпечують здатність до 

інноваційної та дослідницької діяльності. 

ПР 3. - зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки з 

проблем атомної енергетики, а також знання та пояснення, 

що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до 

осіб, які навчаються. 

ПР 12. - розуміння проблем здоров'я, безпеки і правових 

питань та відповідних обов'язків інженерної практики в 

атомній енергетиці, соціальних та екологічних наслідків 

технічних рішень, відповідальності та обов’язків щодо 

дотримання кодексу професійної етики і норм інженерної 

практики. 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, норми, правила та стандарти з 

ядерної безпеки, звіт за аналізу безпеки АЕС. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, семінарські заняття (застосовується комбінація 

пасивних та активних методів навчання), та лабораторні 

роботи з застосуванням тренажеру реактора ВВЕР-

1000/320 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, розрахункова робота, 2 семестр 
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ПВ 5. Освітній компонент 5 

 

Дисципліна Нормативно-правове забезпечення енергетичної галузі 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 

Обсяг 2,5 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. 

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні такої дисципліни, як інтелектуальна власність 

та патентознавство. 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 
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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 

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. 
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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. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності . 

ЗК  2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК  3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК  4. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК  6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

СК  2. Здатність застосовувати та інтегрувати сучасні 

знання з інших природничих, суспільно-економічних наук 

та інших інженерних дисциплін для розв’язання складних 

задач і проблем теплоенергетики. 

СК  3. Здатність експлуатувати та проектувати 

теплоенергетичне обладнання, застосовуючи системний 

підхід, сучасні технології і методи. 

СК  5. Здатність запропонувати і обґрунтувати заходи з 

підвищення енергоефективності теплоенергетичних 

об'єктів і систем з урахуванням наявних обмежень, 

включаючи ті, що пов’язані з проблемами охорони 

природи, сталого розвитку, здоров'я і безпеки та оцінками 

ризиків в теплоенергетиці. 

СК  7. Здатність застосовувати технічну літературу та інші 

джерела інформації для розв’язання складних задач і 

проблем в теплоенергетиці. 

СК  9. Здатність дотримуватись професійних і етичних 

стандартів високого рівня у діяльності в теплоенергетиці. 

СК  10. Здатність дотримуватись аспектів якості в  

теплоенергетиці. 

СК  15. Здатність аргументовано доносити та 

презентувати результати. 

ЗН 3. Знати і розуміти інші науки, що до відповідної 

спеціалізації на рівні, необхідному для досягнення інших 

результатів освітньої програми. 

УМ 3. Розробляти і реалізовувати проекти у сфері 

теплоенергетики з урахуванням цілей, прогнозів, обмежень 

та ризиків і беручи до уваги технологічні, законодавчі, 
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соціальні, економічні, екологічні та інші аспекти. 

УМ 6. Відшуковувати необхідну інформацію в технічній та 

науковій літературі, базах даних та інших джерелах 

інформації, оцінювати, обробляти та аналізувати цю 

інформацію. 

УМ 16. Доносити зрозуміло і недвозначно власні висновки 

з проблем теплоенергетики, а також знання та пояснення, 

що їх обґрунтовують, до фахівців і не фахівців. 

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, реферат, 2 семестр 

 

Дисципліна Нормативно-правове забезпечення атомної 

енергетичної галузі 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 

Обсяг 2,5 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. 

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні такої дисципліни, як інтелектуальна власність 

та патентознавство. 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 
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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 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 
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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 

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. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності . 

ЗК  2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК  3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК  4. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК  6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

СК  2. Здатність застосовувати та інтегрувати сучасні 

знання з інших природничих, суспільно-економічних наук 

та інших інженерних дисциплін для розв’язання складних 

задач і проблем теплоенергетики. 

СК  3. Здатність експлуатувати та проектувати 

теплоенергетичне обладнання, застосовуючи системний 

підхід, сучасні технології і методи. 

СК  5. Здатність запропонувати і обґрунтувати заходи з 

підвищення енергоефективності теплоенергетичних 

об'єктів і систем з урахуванням наявних обмежень, 

включаючи ті, що пов’язані з проблемами охорони 

природи, сталого розвитку, здоров'я і безпеки та оцінками 

ризиків в теплоенергетиці. 

СК  7. Здатність застосовувати технічну літературу та інші 
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джерела інформації для розв’язання складних задач і 

проблем в теплоенергетиці. 

СК  9. Здатність дотримуватись професійних і етичних 

стандартів високого рівня у діяльності в теплоенергетиці. 

СК  10. Здатність дотримуватись аспектів якості в  

теплоенергетиці. 

СК  15. Здатність аргументовано доносити та 

презентувати результати. 

ЗН 3. Знати і розуміти інші науки, що до відповідної 

спеціалізації на рівні, необхідному для досягнення інших 

результатів освітньої програми. 

УМ 3. Розробляти і реалізовувати проекти у сфері 

теплоенергетики з урахуванням цілей, прогнозів, обмежень 

та ризиків і беручи до уваги технологічні, законодавчі, 

соціальні, економічні, екологічні та інші аспекти. 

УМ 6. Відшуковувати необхідну інформацію в технічній та 

науковій літературі, базах даних та інших джерелах 

інформації, оцінювати, обробляти та аналізувати цю 

інформацію. 

УМ 16. Доносити зрозуміло і недвозначно власні висновки 

з проблем теплоенергетики, а також знання та пояснення, 

що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців. 

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, реферат, 2 семестр 

 

Дисципліна Нормативно-правове забезпечення теплоенергетичної 

галузі 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 

Обсяг 2,5 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. 

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами при 

вивченні такої дисципліни, як інтелектуальна власність та 

патентознавство. При підготовці лекційного курсу 
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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 

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 Вміння орієнтуватись у структурі нормативно-правових актів 
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навчитися 

(результати 

навчання) 

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 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. 

 ЗК  1. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності . 

ЗК  2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК  3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК  4. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК  6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

СК  2. Здатність застосовувати та інтегрувати сучасні знання 
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з інших природничих, суспільно-економічних наук та інших 

інженерних дисциплін для розв’язання складних задач і 

проблем теплоенергетики. 

СК  3. Здатність експлуатувати та проектувати 

теплоенергетичне обладнання, застосовуючи системний 

підхід, сучасні технології і методи. 

СК  5. Здатність запропонувати і обґрунтувати заходи з 

підвищення енергоефективності теплоенергетичних об'єктів і 

систем з урахуванням наявних обмежень, включаючи ті, що 

пов’язані з проблемами охорони природи, сталого розвитку, 

здоров'я і безпеки та оцінками ризиків в теплоенергетиці. 

СК  7. Здатність застосовувати технічну літературу та інші 

джерела інформації для розв’язання складних задач і проблем 

в теплоенергетиці. 

СК  9. Здатність дотримуватись професійних і етичних 

стандартів високого рівня у діяльності в теплоенергетиці. 

СК  10. Здатність дотримуватись аспектів якості в  

теплоенергетиці. 

СК  15. Здатність аргументовано доносити та 

презентувати результати. 

ЗН 3. Знати і розуміти інші науки, що до відповідної 

спеціалізації на рівні, необхідному для досягнення інших 

результатів освітньої програми. 

УМ 3. Розробляти і реалізовувати проекти у сфері 

теплоенергетики з урахуванням цілей, прогнозів, обмежень 

та ризиків і беручи до уваги технологічні, законодавчі, 

соціальні, економічні, екологічні та інші аспекти. 

УМ 6. Відшуковувати необхідну інформацію в технічній та 

науковій літературі, базах даних та інших джерелах 

інформації, оцінювати, обробляти та аналізувати цю 

інформацію. 

УМ 16. Доносити зрозуміло і недвозначно власні висновки з 

проблем теплоенергетики, а також знання та пояснення, що 

їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців. 

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, реферат, 2 семестр 

 

 

 


