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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. 

6. Освітній компонент 6. 
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ПВ 1. Освітній компонент 1 

 

Дисципліна Інформаційна і комп’ютерна безпека 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 

Обсяг 2,0 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 

Введення в концепції комп'ютерної безпеки. Політика, 

програма і регулювання комп'ютерної безпеки. Основи 

безпеки комп’ютерних мереж. Технології порушення 

комп’ютерної безпеки. Кіберзагрози. Загрози внутрішніх 

кібер-порушників. Контроль безпеки комп'ютерних систем. 

Принципи фізичної безпеки комп’ютерних систем та 

мереж. Промислові системи управління. Питання 

комп’ютерної безпеки систем фізичного захисту. Культура 

захищеності в інформаційній та комп'ютерній безпеці і 

вплив людини. Управління кадрами і кадрова безпека. 

Проведення оцінки комп'ютерної безпеки. Оцінка і 

управління ризиками в інформаційній та комп’ютерній 

безпеці. Управління комп'ютерною безпекою. Реагування 

на інциденти комп'ютерної безпеки. 

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) 

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. 
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Визначати уразливі місця інформаційної і комп’ютерної 

безпеки об'єктів критичної інфраструктури. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК2 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел. 

ЗК4 Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК9 Здатність виявляти та оцінювати ризики. 

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 аналізувати та оптимізувати режими 

роботи обладнання та систем фізичного захисту в процесі 

експлуатації. 

УМ 9 Уміння застосовувати свої знання і розуміння для 

розробки проектів згідно із визначеними проектними 

загрозами та вимогами до конструкцій, технологічних 

схем, режимів роботи обладнання, та відповідних 

матеріалів, що застосовуються при аналізі процесів і 

проектуванні обладнання систем фізичного захисту. 

УМ 10 Уміння обирати і використовувати відповідне 

обладнання, інструменти та методи для вирішення 

інженерних та/або наукових завдань у сфері обліку та 

контролю ядерних матеріалів і фізичного захисту. 

УМ 14 Уміння виконувати налагоджувальні роботи 

обладнання систем фізичного захисту. 

 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, навчальний посібник 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції 

Семестровий 

контроль 

Залік, 2 семестр 

 

Дисципліна Кібер безпека 
Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 

Обсяг 2,0 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

Накопичені знання з дисциплін: «Аналіз проектної загрози 

та управління ризиками», «Навчальні дисципліни з 
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вивчення  законодавчої та правової підготовки в фізичній ядерній 

безпеці» 

Що буде 

вивчатися 

Введення в концепції комп'ютерної безпеки. Політика, 

програма і регулювання комп'ютерної безпеки. Основи 

безпеки комп’ютерних мереж. Технології порушення 

комп’ютерної безпеки. Кіберзагрози. Загрози внутрішніх 

кібер-порушників. Контроль безпеки комп'ютерних систем. 

Принципи фізичної безпеки комп’ютерних систем та 

мереж. Промислові системи управління. Питання 

комп’ютерної безпеки систем фізичного захисту. Культура 

захищеності в інформаційній та комп'ютерній безпеці і 

вплив людини. Управління кадрами і кадрова безпека. 

Проведення оцінки комп'ютерної безпеки. Оцінка і 

управління ризиками в інформаційній та комп’ютерній 

безпеці. Управління комп'ютерною безпекою. Реагування 

на інциденти комп'ютерної безпеки. 

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) 

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) 

ЗК2 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел. 

ЗК4 Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК9 Здатність виявляти та оцінювати ризики. 

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 аналізувати та оптимізувати режими 

роботи обладнання та систем фізичного захисту в процесі 
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експлуатації. 

УМ 9 Уміння застосовувати свої знання і розуміння для 

розробки проектів згідно із визначеними проектними 

загрозами та вимогами до конструкцій, технологічних 

схем, режимів роботи обладнання, та відповідних 

матеріалів, що застосовуються при аналізі процесів і 

проектуванні обладнання систем фізичного захисту. 

УМ 10 Уміння обирати і використовувати відповідне 

обладнання, інструменти та методи для вирішення 

інженерних та/або наукових завдань у сфері обліку та 

контролю ядерних матеріалів і фізичного захисту. 

УМ 14 Уміння виконувати налагоджувальні роботи 

обладнання систем фізичного захисту. 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, навчальний посібник 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції 

Семестровий 

контроль 

Залік, 2 семестр 

 

Дисципліна Інформаційна безпека 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 

Обсяг 2,0 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 

Введення в концепції комп'ютерної безпеки. Політика, 

програма і регулювання комп'ютерної безпеки. Основи 

безпеки комп’ютерних мереж. Технології порушення 

комп’ютерної безпеки. Кіберзагрози. Загрози внутрішніх 

кібер-порушників. Контроль безпеки комп'ютерних систем. 

Принципи фізичної безпеки комп’ютерних систем та 

мереж. Промислові системи управління. Питання 

комп’ютерної безпеки систем фізичного захисту. Культура 

захищеності в інформаційній та комп'ютерній безпеці і 

вплив людини. Управління кадрами і кадрова безпека. 

Проведення оцінки комп'ютерної безпеки. Оцінка і 

управління ризиками в інформаційній та комп’ютерній 
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безпеці. Управління комп'ютерною безпекою. Реагування 

на інциденти комп'ютерної безпеки. 

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) 

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) 

ЗК2 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел. 

ЗК4 Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК9 Здатність виявляти та оцінювати ризики. 

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 аналізувати та оптимізувати режими 

роботи обладнання та систем фізичного захисту в процесі 

експлуатації. 

УМ 9 Уміння застосовувати свої знання і розуміння для 

розробки проектів згідно із визначеними проектними 

загрозами та вимогами до конструкцій, технологічних 

схем, режимів роботи обладнання, та відповідних 

матеріалів, що застосовуються при аналізі процесів і 

проектуванні обладнання систем фізичного захисту. 

УМ 10 Уміння обирати і використовувати відповідне 

обладнання, інструменти та методи для вирішення 

інженерних та/або наукових завдань у сфері обліку та 

контролю ядерних матеріалів і фізичного захисту. 

УМ 14 Уміння виконувати налагоджувальні роботи 

обладнання систем фізичного захисту. 

Інформаційне Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 
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забезпечення контрольні завдання, навчальний посібник 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції 

Семестровий 

контроль 

Залік, 2 семестр 

 

ПВ 2. Освітній компонент2 

 

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 

об’єктів. 

Визначати уразливі місця інформаційної і комп’ютерної 
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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 

 

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 



12 

(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-

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 



13 

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: «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 
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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. 

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 
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Семестровий 

контроль 

Залік, 2 семестр 

 

ПВ 3. Освітній компонент 3 

 

Дисципліна Технології та обладнання систем фізичного захисту 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 

Обсяг 5,0 кредитів 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 

Класифікація датчиків виявлення на фізичних принципах 

роботи і способи застосування; основні методи і засоби 

аутентифікації суб'єктів; характеристики елементів 

підсистеми відеоспостереження і каналів передачі відео; 

специфічні властивості підсистему обробки та збору 

інформації; характеристики підсистеми затримки, що 

містить різні бар'єри і структурні елементи будівель; 

вимоги до реагування і підсистеми зв'язку, їх завдання і 

функції; принципи вдосконалення систем фізичного 

захисту ядерних установок. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Після успішного завершення цього курсу студенти 

отримають глибоке розуміння існуючих технічних методів, 

датчиків та інструментів в галузі фізичного захисту і 

дізнаються, як вибрати відповідне обладнання для 

задоволення вимог до різних систем фізичного захисту. 

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 

ФК 9. Здатність розробляти плани і проекти для 

забезпечення досягнення поставленої певної мети з 

урахуванням всіх аспектів вирішуваної проблеми, 

включаючи виробництво, експлуатацію, технічне 
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уміннями 

(компетентності) 

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. 

ФК 15. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з 

підвищення надійності та безпеки при проектуванні та 

експлуатації обладнання атомно-енергетичного комплексу. 

ПР 9. Здатність застосовувати свої знання і розуміння для 

розробки проектів згідно із визначеними та описаними 

вимогами до конструкцій, технологічних схем, режимів 

роботи обладнання, характеристик теплоносіїв, схем їх 

руху та відповідних матеріалів, що застосовуються при 

аналізі процесів і проектуванні обладнання атомно-

енергетичного комплексу. 

ПР 11. Здатність обирати і використовувати відповідне 

обладнання, інструменти та методи для вирішення 

інженерних та/або наукових завдань в атомній енергетиці.  

ПР 14. Здатність вибирати та використовувати методи та 

засоби вимірювань для визначення значень технологічних 

параметрів процесів та режимів роботи обладнання атомної 

енергетики відповідно до стандартів і вимог метрологічної 

служби України.  

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, навчальний посібник 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, 2 семестр 

 

Дисципліна Проектування систем фізичного захисту 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 

Обсяг 5,0 кредитів 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 Класифікація датчиків виявлення на фізичних принципах 
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вивчатися роботи і способи застосування; основні методи і засоби 

аутентифікації суб'єктів; характеристики елементів 

підсистеми відеоспостереження і каналів передачі відео; 

специфічні властивості підсистему обробки та збору 

інформації; характеристики підсистеми затримки, що 

містить різні бар'єри і структурні елементи будівель; 

вимоги до реагування і підсистеми зв'язку, їх завдання і 

функції; принципи вдосконалення систем фізичного 

захисту ядерних установок. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Після успішного завершення цього курсу студенти 

отримають глибоке розуміння існуючих технічних методів, 

датчиків та інструментів в галузі фізичного захисту і 

дізнаються, як вибрати відповідне обладнання для 

задоволення вимог до різних систем фізичного захисту. 

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 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. 

ФК 15. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з 

підвищення надійності та безпеки при проектуванні та 

експлуатації обладнання атомно-енергетичного комплексу. 

ПР 9. Здатність застосовувати свої знання і розуміння для 

розробки проектів згідно із визначеними та описаними 

вимогами до конструкцій, технологічних схем, режимів 

роботи обладнання, характеристик теплоносіїв, схем їх 

руху та відповідних матеріалів, що застосовуються при 

аналізі процесів і проектуванні обладнання атомно-

енергетичного комплексу. 

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 14. Здатність вибирати та використовувати методи та 

засоби вимірювань для визначення значень технологічних 

параметрів процесів та режимів роботи обладнання атомної 

енергетики відповідно до стандартів і вимог метрологічної 

служби України.  

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, навчальний посібник 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, 2 семестр 

 

Дисципліна Монтаж та експлуатація систем фізичного захисту 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 

Обсяг 5,0 кредитів 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 

Класифікація датчиків виявлення на фізичних принципах 

роботи і способи застосування; основні методи і засоби 

аутентифікації суб'єктів; характеристики елементів 

підсистеми відеоспостереження і каналів передачі відео; 

специфічні властивості підсистему обробки та збору 

інформації; характеристики підсистеми затримки, що 

містить різні бар'єри і структурні елементи будівель; 

вимоги до реагування і підсистеми зв'язку, їх завдання і 

функції; принципи вдосконалення систем фізичного 

захисту ядерних установок. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Після успішного завершення цього курсу студенти 

отримають глибоке розуміння існуючих технічних методів, 

датчиків та інструментів в галузі фізичного захисту і 

дізнаються, як вибрати відповідне обладнання для 

задоволення вимог до різних систем фізичного захисту. 

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 
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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 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. 

ФК 15. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з 

підвищення надійності та безпеки при проектуванні та 

експлуатації обладнання атомно-енергетичного комплексу. 

ПР 9. Здатність застосовувати свої знання і розуміння для 

розробки проектів згідно із визначеними та описаними 

вимогами до конструкцій, технологічних схем, режимів 

роботи обладнання, характеристик теплоносіїв, схем їх 

руху та відповідних матеріалів, що застосовуються при 

аналізі процесів і проектуванні обладнання атомно-

енергетичного комплексу. 

ПР 11. Здатність обирати і використовувати відповідне 

обладнання, інструменти та методи для вирішення 

інженерних та/або наукових завдань в атомній енергетиці.  

ПР 14. Здатність вибирати та використовувати методи та 

засоби вимірювань для визначення значень технологічних 

параметрів процесів та режимів роботи обладнання атомної 

енергетики відповідно до стандартів і вимог метрологічної 

служби України.  

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, навчальний посібник 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, 2 семестр 
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ПВ 4. Освітній компонент 4  

 

Дисципліна Оцінка вразливості ядерних об’єктів та управління 

ризиками 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 

Обсяг 3,5 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Накопичені знання з дисциплін: «Аналіз проектної загрози 

та управління ризиками», «Навчальні дисципліни з 

законодавчої та правової підготовки в фізичній ядерній 

безпеці» 

Що буде 

вивчатися 

Класифікація датчиків виявлення на фізичних принципах 

роботи і способи застосування; основні методи і засоби 

аутентифікації суб'єктів; характеристики елементів 

підсистеми відеоспостереження і каналів передачі відео; 

специфічні властивості підсистему обробки та збору 

інформації; характеристики підсистеми затримки, що 

містить різні бар'єри і структурні елементи будівель; 

вимоги до реагування і підсистеми зв'язку, їх завдання і 

функції; принципи вдосконалення систем фізичного 

захисту ядерних установок. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Після успішного завершення цього курсу студенти 

отримають глибоке розуміння існуючих технічних методів, 

датчиків та інструментів в галузі фізичного захисту і 

дізнаються, як вибрати відповідне обладнання для 

задоволення вимог до різних систем фізичного захисту. 

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 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. 
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ФК 13. Здатність демонструвати знання характеристик 

специфічних матеріалів, обладнання, процесів та продуктів 

в галузі атомної енергетики, умов їх використання та 

відповідних обмежень. 

ФК 15. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з 

підвищення надійності та безпеки при проектуванні та 

експлуатації обладнання атомно-енергетичного комплексу. 

ПР 9. Здатність застосовувати свої знання і розуміння для 

розробки проектів згідно із визначеними та описаними 

вимогами до конструкцій, технологічних схем, режимів 

роботи обладнання, характеристик теплоносіїв, схем їх 

руху та відповідних матеріалів, що застосовуються при 

аналізі процесів і проектуванні обладнання атомно-

енергетичного комплексу. 

ПР 11. Здатність обирати і використовувати відповідне 

обладнання, інструменти та методи для вирішення 

інженерних та/або наукових завдань в атомній енергетиці.  

ПР 14. Здатність вибирати та використовувати методи та 

засоби вимірювань для визначення значень технологічних 

параметрів процесів та режимів роботи обладнання атомної 

енергетики відповідно до стандартів і вимог метрологічної 

служби України.  

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, навчальний посібник 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції 

Семестровий 

контроль 

Залік, розрахункова робота, 2 семестр 

 

Дисципліна Управління ризиками на ядерних об’єктах України 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 

Обсяг 3,5 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Накопичені знання з дисциплін: «Аналіз проектної загрози 

та управління ризиками», «Навчальні дисципліни з 

законодавчої та правової підготовки в фізичній ядерній 

безпеці» 

Що буде 

вивчатися 

Класифікація датчиків виявлення на фізичних принципах 

роботи і способи застосування; основні методи і засоби 

аутентифікації суб'єктів; характеристики елементів 
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підсистеми відеоспостереження і каналів передачі відео; 

специфічні властивості підсистему обробки та збору 

інформації; характеристики підсистеми затримки, що 

містить різні бар'єри і структурні елементи будівель; 

вимоги до реагування і підсистеми зв'язку, їх завдання і 

функції; принципи вдосконалення систем фізичного 

захисту ядерних установок. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Після успішного завершення цього курсу студенти 

отримають глибоке розуміння існуючих технічних методів, 

датчиків та інструментів в галузі фізичного захисту і 

дізнаються, як вибрати відповідне обладнання для 

задоволення вимог до різних систем фізичного захисту. 

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 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. 

ФК 15. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з 

підвищення надійності та безпеки при проектуванні та 

експлуатації обладнання атомно-енергетичного комплексу. 

ПР 9. Здатність застосовувати свої знання і розуміння для 

розробки проектів згідно із визначеними та описаними 

вимогами до конструкцій, технологічних схем, режимів 

роботи обладнання, характеристик теплоносіїв, схем їх 

руху та відповідних матеріалів, що застосовуються при 

аналізі процесів і проектуванні обладнання атомно-

енергетичного комплексу. 

ПР 11. Здатність обирати і використовувати відповідне 

обладнання, інструменти та методи для вирішення 

інженерних та/або наукових завдань в атомній енергетиці.  

ПР 14. Здатність вибирати та використовувати методи та 
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засоби вимірювань для визначення значень технологічних 

параметрів процесів та режимів роботи обладнання атомної 

енергетики відповідно до стандартів і вимог метрологічної 

служби України.  

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, навчальний посібник 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції 

Семестровий 

контроль 

Залік, розрахункова робота, 2 семестр 

 

Дисципліна Оцінка систем фізичного захисту 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 

Обсяг 3,5 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Накопичені знання з дисциплін: «Аналіз проектної загрози 

та управління ризиками», «Навчальні дисципліни з 

законодавчої та правової підготовки в фізичній ядерній 

безпеці» 

Що буде 

вивчатися 

Класифікація датчиків виявлення на фізичних принципах 

роботи і способи застосування; основні методи і засоби 

аутентифікації суб'єктів; характеристики елементів 

підсистеми відеоспостереження і каналів передачі відео; 

специфічні властивості підсистему обробки та збору 

інформації; характеристики підсистеми затримки, що 

містить різні бар'єри і структурні елементи будівель; 

вимоги до реагування і підсистеми зв'язку, їх завдання і 

функції; принципи вдосконалення систем фізичного 

захисту ядерних установок. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Після успішного завершення цього курсу студенти 

отримають глибоке розуміння існуючих технічних методів, 

датчиків та інструментів в галузі фізичного захисту і 

дізнаються, як вибрати відповідне обладнання для 

задоволення вимог до різних систем фізичного захисту. 

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 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. 

ФК 15. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з 

підвищення надійності та безпеки при проектуванні та 

експлуатації обладнання атомно-енергетичного комплексу. 

ПР 9. Здатність застосовувати свої знання і розуміння для 

розробки проектів згідно із визначеними та описаними 

вимогами до конструкцій, технологічних схем, режимів 

роботи обладнання, характеристик теплоносіїв, схем їх 

руху та відповідних матеріалів, що застосовуються при 

аналізі процесів і проектуванні обладнання атомно-

енергетичного комплексу. 

ПР 11. Здатність обирати і використовувати відповідне 

обладнання, інструменти та методи для вирішення 

інженерних та/або наукових завдань в атомній енергетиці.  

ПР 14. Здатність вибирати та використовувати методи та 

засоби вимірювань для визначення значень технологічних 

параметрів процесів та режимів роботи обладнання атомної 

енергетики відповідно до стандартів і вимог метрологічної 

служби України.  

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, навчальний посібник 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції 

Семестровий 

контроль 

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

 

Дисципліна Неруйнуючий аналіз ядерних матеріалів 

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: «Аналіз проектної загрози 

та управління ризиками», «Навчальні дисципліни з 

законодавчої та правової підготовки в фізичній ядерній 

безпеці» 

Що буде 

вивчатися 

Методика виконання вимірювань;  засоби вимірювальної 

техніки;  еталони та стандартні зразки; персонал, що 

проводить вимірювання ЯМ; контроль якості вимірювань 

ЯМ; міжлабораторні порівняння результатів вимірювань 

ЯМ.  

 

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 
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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 

Екзамен, 2 семестр 

 

 

Дисципліна Руйнуючий аналіз ядерних матеріалів 

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: «Аналіз проектної загрози 

та управління ризиками», «Навчальні дисципліни з 

законодавчої та правової підготовки в фізичній ядерній 

безпеці» 

Що буде 

вивчатися 

Методика виконання вимірювань;  засоби вимірювальної 

техніки;  еталони та стандартні зразки; персонал, що 
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проводить вимірювання ЯМ; контроль якості вимірювань 

ЯМ; міжлабораторні порівняння результатів вимірювань 

ЯМ.  

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. 

ПР 12. Здатність демонструвати розуміння проблем 
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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 

Екзамен, 2 семестр 

 

Дисципліна Вимірювання радіоактивних матеріалів 

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: «Аналіз проектної загрози 

та управління ризиками», «Навчальні дисципліни з 

законодавчої та правової підготовки в фізичній ядерній 

безпеці» 

Що буде 

вивчатися 

Методика виконання вимірювань; засоби вимірювальної 

техніки; еталони та стандартні зразки; персонал, що 

проводить вимірювання ЯМ; контроль якості вимірювань 

ЯМ; міжлабораторні порівняння результатів вимірювань 

ЯМ.  

 

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. 
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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. 

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 

Екзамен, 2 семестр 
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ПВ 6. Освітній компонент 6 

 

Дисципліна Культура ядерної захищеності 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 

Обсяг 4,0 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

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 

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. 
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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, реферат, 2 семестр 

 

Дисципліна Культура безпеки 
Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 

Обсяг 4,0 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

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 



32 

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 

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, реферат, 2 семестр 

 

Дисципліна Організаційна культура 
Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 

Обсяг 4,0 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 
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(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 

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 
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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, реферат, 2 семестр 

 

 


