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

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

вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення 

загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю. Обсяг 

вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної 

кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти. 

Вибіркові дисципліни із кафедрального К-Каталогу студенти обирають у 

відповідності до «Положення про порядок реалізації студентами 

теплоенергетичного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського права на вільний 

вибір навчальних дисциплін». 

Мінімальна кількість студентів в групі для вивчення вибіркової 

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

Каталог містить анотований перелік дисциплін які пропонуються для 

обрання студентами першого (бакалаврського) рівня ВО згідно навчального 

плану на наступний навчальний рік. 

 

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

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

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

бакалавра (прискореники) - обирають дисципліни відповідно до їх 

навчального плану. 
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ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ КАФЕДРАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН  

 

на 5 семестр студент обирає одну дисципліну з 

1. Освітній компонент 1. 

на 6 семестр студент обирає чотири дисципліни з 

1. Освітній компонент 2. 

2. Освітній компонент 3. 

3. Освітній компонент 4. 

4. Освітній компонент 5. 

на 7 семестр студент обирає три дисципліни з 

1. Освітній компонент 6. 

2. Освітній компонент 7. 

3. Освітній компонент 8. 

на 8 семестр студент обирає дві дисципліни з 

1. Освітній компонент 9. 

2. Освітній компонент 10. 
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ПВ 1. Освітній компонент 1. 

 

Дисципліна Системи автоматизованого проектування 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 3,0 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін, як інженерна графіка, 

основи конструювання, теоретична механіка та 

Інформаційні технології. Також є базовою для підготовки 

фахівця за освітньою програмою «Моделювання і 

комп'ютерні технології в теплофізиці». 

Що буде 

вивчатися 

Система проектування SolidWorks, що побудована на базі 

платформи Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE. Вона 

охоплює весь процес розробки промислових виробів і, 

зокрема, допомагає вирішувати складні завдання, що 

виникають при конструюванні деталей. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

SolidWorks – багатогранна і універсальна CAD/CAM/CAE 

система, за допомогою якої можливо проектувати, 

конструювати, розраховувати практично будь-який 

реальний об'єкт, будь-то окрема деталь, вузол механізму, 

метало-каркас. Інженер, що має досвід роботи в SolidWorks 

здатний вирішити задачу будь-якої складності в енергетиці 

і промисловості. А саме розробити перевірити тягову 

здатність гвинта дрона, обтічність автомобіля, можливість 

виготовлення пластикових або металевих виробів і навіть 

скласти керуючу програму для верстата з ЧПУ. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Створенню 3D-моделей виробів (деталей, зборок) будь-

якого ступеня складності, в тому числі з урахуванням 

специфіки їх виготовлення. Розробці параметричних 

моделей з використанням змінних і рівнянь. Крім того 

опануєте додатковими функціями побудови твердотільних 

моделей, а також додатковими інструментами в збірках, а 

також навчитеся створювати кінематичні зв'язки для 

основних типів механічних передач та ін. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

- Здатність застосовувати відповідні кількісні  математичні 

методи, методи природничих та технічних наук і 

комп'ютерне програмне забезпечення  для  вирішення  

інженерних завдань в теплоенергетичній галузі (ФК1). 

- Здатність застосовувати і інтегрувати знання і розуміння 
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(компетентності) інших  інженерних  дисциплін для вирішення професійних 

проблем (ФК 2). 

- Здатність проектувати та експлуатувати теплоенергетичне  

обладнання. (ФК 3). 

- Здатність використовувати наукову і технічну літературу 

та інші джерела інформації у професійній  діяльності в 

теплоенергетичній галузі (ФК 8).  

- Здатність розробляти плани і проекти для забезпечення 

досягнення поставленої певної мети з урахуванням всіх 

аспектів вирішуваної проблеми, включаючи виробництво, 

експлуатацію, технічне  обслуговування  та  утилізацію 

теплоенергетичного обладнання. (ФК 9). 

- Розуміти основні методики проектування і дослідження в 

теплоенергетиці, а також їх обмеження (ЗН 6). 

- Розуміти  основні  властивості  та  обмеження  

застосовуваних  матеріалів,  

обладнання та інструментів, інженерних технологій і 

процесів (ЗН 7). 

- Розробляти і проектувати складні вироби в 

теплоенергетичній галузі, процеси і системи,  що  

задовольняють  встановлені  вимоги,  які  можуть  

включати обізнаність  про  технічні  й  нетехнічні  

(суспільство,  здоров'я  і  безпека, навколишнє середовище, 

економіка і промисловість) аспекти (УМ 3).  

- Застосовувати передові досягнення електричної інженерії 

та суміжних галузей при проектуванні об’єктів і процесів 

теплоенергетики (УМ 4). 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, підручники та навчальний посібник з 

дисципліни. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції та комп’ютерний практикум 

Семестровий 

контроль 

Залік, 5 семестр, розрахункова робота 

 

Дисципліна САПР теплоенергетичних систем 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 3,0 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 



8 

початку 

вивчення  

при вивченні таких дисциплін, як інженерна графіка, 

основи конструювання, теоретична механіка та 

Інформаційні технології. Також є базовою для підготовки 

фахівця за освітньою програмою «Моделювання і 

комп'ютерні технології в теплофізиці». 

Що буде 

вивчатися 

Загально відому серед систем автоматизованого 

проектування (САПР) систему 

КОМПАС, що є одною із провідних лідерів ринку САПР. 

Перевагою цієї програми можна вважати оформлення 

конструкторської документації по ЕСКД. Ключовою 

особливістю КОМПАС-3D є використання власного 

математичного ядра і параметричних технологій, 

розроблених фахівцями АСКОН. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

КОМПАС – система тривимірного моделювання, що стала 

стандартом для тисяч підприємств, завдяки вдалому 

поєднанню простоти освоєння і легкості роботи з 

потужними функціональними можливостями 

твердотільного і поверхневого моделювання. Одним з 

основних достоїнств Компаса можна вважати оформлення 

конструкторської документації по ЕСКД. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Створенню тривимірних асоціативних моделей окремих 

деталей і складальних одиниць, що містять як оригінальні, 

так і стандартизовані конструктивні елементи. 

Параметрична технологія дозволяє швидко одержувати 

моделі типових виробів на основі одного разу 

спроектованого прототипу.  

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Здатність застосовувати відповідні кількісні  математичні 

методи, методи природничих та технічних наук і 

комп'ютерне програмне забезпечення  для  вирішення  

інженерних завдань в теплоенергетичній галузі (ФК1). 

- Здатність застосовувати і інтегрувати знання і розуміння 

інших  інженерних  дисциплін для вирішення професійних 

проблем (ФК 2). 

- Здатність проектувати та експлуатувати теплоенергетичне  

обладнання. (ФК 3). 

- Здатність використовувати наукову і технічну літературу 

та інші джерела інформації у професійній  діяльності в 

теплоенергетичній галузі (ФК 8).  

- Здатність розробляти плани і проекти для забезпечення 

досягнення поставленої певної мети з урахуванням всіх 

аспектів вирішуваної проблеми, включаючи виробництво, 

експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію 

теплоенергетичного обладнання. (ФК 9). 

- Розуміти основні методики проектування і дослідження в 

теплоенергетиці, а також їх обмеження (ЗН 6). 



9 

- Розуміти  основні  властивості  та  обмеження  

застосовуваних  матеріалів,  

обладнання та інструментів, інженерних технологій і 

процесів (ЗН 7). 

- Розробляти і проектувати складні вироби в 

теплоенергетичній галузі, процеси і системи,  що  

задовольняють  встановлені  вимоги,  які  можуть  

включати обізнаність  про  технічні  й  нетехнічні  

(суспільство,  здоров'я  і  безпека, навколишнє середовище, 

економіка і промисловість) аспекти (УМ 3).  

- Застосовувати передові досягнення електричної інженерії 

та суміжних галузей при проектуванні об’єктів і процесів 

теплоенергетики (УМ 4). 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, підручники та навчальний посібник з 

дисципліни. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції та комп’ютерний практикум 

Семестровий 

контроль 

Залік, 5 семестр, розрахункова робота 

 

Дисципліна Конструкторські САПР в енергомашинобудуванні 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 3,0 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін, як інженерна графіка, 

основи конструювання, теоретична механіка та 

Інформаційні технології. Також є базовою для підготовки 

фахівця за освітньою програмою «Моделювання і 

комп'ютерні технології в теплофізиці». 

Що буде 

вивчатися 

Загально відомий серед систем автоматизованого 

проектування (САПР) програмний комплекс AutoCAD. 

Головна перевага AutoCAD – в його широку поширеність і 

наявність додатків до нього, дозволяють вирішувати 

практично будь-які завдання. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

У AutoCAD дуже добре продумана ідеологія проектування. 

Тобто всі кнопки "під руками", всі вікна на своїх місцях, 

можна практично одним рухом отримати необхідний 

результат, Всі команди мають однаковий синтаксис – 
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команда / параметри / що потрібно робити. У AutoCAD є 

більш розвинені засоби програмування і функції креслення. 

Також значущою перевагою AutoCAD при проектуванні 

металоконструкцій є в наявності додатків, заточених під 

цю задачу. Наприклад, RCAD Сталь або AutoPLANT 

Structural. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Створенню тривимірних асоціативних моделей окремих 

деталей і складальних одиниць, що містять як оригінальні, 

так і стандартизовані конструктивні елементи. 

Параметрична технологія дозволяє швидко одержувати 

моделі типових виробів на основі одного разу 

спроектованого прототипу. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Здатність застосовувати відповідні кількісні  математичні 

методи, методи природничих та технічних наук і 

комп'ютерне програмне забезпечення  для  вирішення  

інженерних завдань в теплоенергетичній галузі (ФК1). 

- Здатність застосовувати і інтегрувати знання і розуміння 

інших  інженерних  дисциплін для вирішення професійних 

проблем (ФК 2). 

- Здатність проектувати та експлуатувати теплоенергетичне  

обладнання. (ФК 3). 

- Здатність використовувати наукову і технічну літературу 

та інші джерела інформації у професійній  діяльності в 

теплоенергетичній галузі (ФК 8).  

- Здатність розробляти плани і проекти для забезпечення 

досягнення поставленої певної мети з урахуванням всіх 

аспектів вирішуваної проблеми, включаючи виробництво, 

експлуатацію, технічне  обслуговування  та  утилізацію 

теплоенергетичного обладнання. (ФК 9). 

- Розуміти основні методики проектування і дослідження в 

теплоенергетиці, а також їх обмеження (ЗН 6). 

- Розуміти  основні  властивості  та  обмеження  

застосовуваних  матеріалів,  

обладнання та інструментів, інженерних технологій і 

процесів (ЗН 7). 

- Розробляти і проектувати складні вироби в 

теплоенергетичній галузі, процеси і системи,  що  

задовольняють  встановлені  вимоги,  які  можуть  

включати обізнаність  про  технічні  й  нетехнічні  

(суспільство,  здоров'я  і  безпека, навколишнє середовище, 

економіка і промисловість) аспекти (УМ 3).  

- Застосовувати передові досягнення електричної інженерії 

та суміжних галузей при проектуванні об’єктів і процесів 

теплоенергетики (УМ 4). 

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

дисципліни. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції та комп’ютерний практикум 

Семестровий 

контроль 

Залік, 5 семестр, розрахункова робота 

 

ПВ 2. Освітній компонент 2. 

 

Дисципліна Комп'ютерна інженерія теплоенергетичних систем 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 4,0 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін, як інженерна графіка, 

основи конструювання, теоретична механіка, інформаційні 

технології та системи автоматизованого проектування. 

Також є базовою для підготовки фахівця за освітньою 

програмою «Інженерія і комп'ютерні технології 

теплоенергетичних систем». 

Що буде 

вивчатися 

Програмний продукт Tekla Structures, що є вкрай гнучким 

комплексом для проектування різноманітних і унікальних 

конструкцій в енергетиці і промисловості. Унікальність 

Tekla Structures в тому, що її редактор не містить 

розрахункового ядра, але дозволяє створювати на своїй 

основі готові розрахункові схеми і передавати їх до деяких 

найбільш поширені в світі розрахункові програми дозволяє 

вам проектувати несучі конструкції, отримувати по ним 

специфікації і документації по ДСТУ. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

На сьогоднішній день тільки в Tekla Structures реалізовані 

наступні можливості: 

 одночасної роботи великої кількості інженерів над 

одним проектом – розрахований на багато користувачів 

режим; 

 автоматичного пошуку однакових деталей та нумерації 

деталей і відправних марок (збірок). 

 автоматичного нанесення маркування номерів деталей 

та збірок (відправних марок) на кресленнях збірок. 

 автоматичної генерації креслень конструкцій та 

автоматична генерація будь-яких табличних даних на 
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кресленнях. 

 автоматичної генерації будь-яких звітів: як текстових, 

так і в форматах EXCEL. 

 обміну даними з іншими програмами, використовуючи 

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

 включати до складу проекту 3D моделі з величезного 

списку сторонніх програм. 

 автоматичної генерації файлів для управління 

верстатами з ЧПУ. 

Найбільша ефективність застосування Tekla Structures 

досягається при розробці одночасно декількох типів 

комплектів документації одночасно багатьма 

користувачами в одному проекті, що дозволить 

майбутньому інженеру більш ефективно працювати в 

команді. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Ефективно використовувати знання тривимірного 

проектування для створення унікальних і детальних 

проектів енергетичних об’єктів. Отримавши досвід роботи 

в Tekla Structures інженер здатен створити і демонструвати 

широкій аудиторії фахівців унікальні проекти будь-якої 

складності 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Здатність аналізувати інформацію з літературних джерел, 

здійснювати патентний пошук, а також використовувати 

бази даних та інші джерела інформації для здійснення 

професійної діяльності (ФК 3). 

- Здатність застосовувати стандартні методи розрахунку 

при проектуванні деталей і вузлів енергетичного і 

технологічного обладнання (ФК 4). 

- Здатність забезпечувати моделювання об’єктів і процесів 

з використанням стандартних і спеціальних пакетів 

програм та засобів автоматизації інженерних розрахунків, 

проводити експерименти за заданими методиками з 

обробкою й аналізом результатів (ФК 10). 

- Знання і розуміння інженерних дисциплін на рівні, 

необхідному для досягнення інших результатів освітньої 

програми, в тому числі певна обізнаність в останніх 

досягненнях (ПР 2). 

- Використовувати розуміння передових досягнень при 

проектуванні об’єктів енергетичного машинобудування, 

застосувати сучасні комерційні та авторські програмні 

продукти (ПР 7). 

- Ефективно працювати в національному та міжнародному 

контексті, як особистість і як член команди, і ефективно 

співпрацювати з інженерами та не інженерами (ПР 19). 

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

дисципліни. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції та комп’ютерний практикум 

Семестровий 

контроль 

Залік, 6 семестр, розрахункова робота 

 

Дисципліна Комп’ютерне моделювання  технічних об’єктів 

теплоенергетичних систем 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 4,0 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін, як інженерна графіка, 

основи конструювання, теоретична механіка, інформаційні 

технології та системи автоматизованого проектування. 

Також є базовою для підготовки фахівця за освітньою 

програмою «Інженерія і комп'ютерні технології 

теплоенергетичних систем». 

Що буде 

вивчатися 

Intergraph Smart 3D – система проектування промислових 

об'єктів, розрахована на підтримку роботи розподіленої 

групи фахівців різного профілю над проектами 

промислових об'єктів підвищеної складності. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Система використовує як засіб централізованого зберігання 

інформації по проекту потужні стандартні реляційні СУБД 

(MSSQL Server або Oracle) і забезпечує роботу команди 

проектувальників в локальній мережі. Передбачена 

підтримка географічно розподіленого проектування. 

Найбільша ефективність застосування Intergraph Smart 3D 

досягається при розробці одночасно декількох типів 

комплектів документації одночасно багатьма 

користувачами в одному проекті, що дозволить 

майбутньому інженеру більш ефективно працювати в 

команді. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Ефективно використовувати знання тривимірного 

проектування для створення унікальних і детальних 

проектів енергетичних об’єктів. Отримавши досвід роботи 

в Intergraph Smart 3D інженер здатен створити і 

демонструвати широкій аудиторії фахівців унікальні 

проекти будь-якої складності. 
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Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Здатність аналізувати інформацію з літературних джерел, 

здійснювати патентний пошук, а також використовувати 

бази даних та інші джерела інформації для здійснення 

професійної діяльності (ФК 3). 

- Здатність застосовувати стандартні методи розрахунку 

при проектуванні деталей і вузлів енергетичного і 

технологічного обладнання (ФК 4). 

- Здатність забезпечувати моделювання об’єктів і процесів 

з використанням стандартних і спеціальних пакетів 

програм та засобів автоматизації інженерних розрахунків, 

проводити експерименти за заданими методиками з 

обробкою й аналізом результатів (ФК 10). 

- Використовувати розуміння передових досягнень при 

проектуванні об’єктів енергетичного машинобудування, 

застосувати сучасні комерційні та авторські програмні 

продукти (ПР 7). 

- Ефективно працювати в національному та міжнародному 

контексті, як особистість і як член команди, і ефективно 

співпрацювати з інженерами та не інженерами (ПР 19). 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, підручники та навчальний посібник з 

дисципліни. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції та комп’ютерний практикум 

Семестровий 

контроль 

Залік, 6 семестр, розрахункова робота 

 

Дисципліна Інженерія теплоенергетичних об’єктів і систем 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 4,0 кредитів ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін, як інженерна графіка, 

основи конструювання, теоретична механіка, інформаційні 

технології та системи автоматизованого проектування. 

Також є базовою для підготовки фахівця за освітньою 

програмою «Моделювання і комп'ютерні технології в 

теплофізиці». 

Що буде 

вивчатися 

Програмний продукт Revit який здатен створювати 

максимально повну модель будівлі або інженерної 
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споруди. Унікальність цього программного комплекса є в 

тому, що в ньому присутні елементи роботи з ландшафтом, 

що дозволяє побудувати генплан для невеликого об'єкта, 

якщо площа забудови велика або присутній складний 

рельєф. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Одним з головних плюсів Revit є зв'язок проектованого 

об’єкта з робочою документацією, тобто, змінивши щось 

на кресленні, воно зміниться і в документації. Можливості 

дійсно широкі, економиться багато часу, все що потрібно – 

перевірити дані і виправити помилки, якщо такі будуть. 

Основні переваги Revit над іншими однотипними САПР: 

- створення аналітичної моделі, облік арматури в 

залізобетонних конструкціях, розстановка арматури 

відповідно до розрахунками; 

- повний зв’язок з усіма продуктами Autodesk; 

- автоматичне створення розрізів, фасадів, 

специфікацій, вузлів; 

- двонаправлена ассаціатівність (при виправленні в 

одному місці зміни вносяться автоматично у всьому 

проекті); 

- спільна і скоординована робота всіх розділів 

проектування в Revit в одному файлі; 

- створення будь-якого параметричного елемента 

бібліотеки користувачем; 

- зв’язок з розрахунковими програмами Robot, Scad, 

Ліра (Revit містить в проекті аналітичну модель 

каркаса, навантаження і закріплення з можливістю 

передачі в дані програми); 

- робота з будь-якими матеріалами з можливість 

передачі в 3ds Max; 

- безкоштовна ліцензія на 3 роки (студентам і 

викладачам ВНЗ). 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Ефективно використовувати знання тривимірного 

проектування для створення унікальних і детальних 

проектів енергетичних об’єктів. Отримавши досвід роботи 

в Revit інженер здатен створити і демонструвати широкій 

аудиторії фахівців унікальні проекти будь-якої складності 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Здатність застосовувати відповідні кількісні  математичні 

методи, методи природничих та технічних наук і 

комп'ютерне програмне забезпечення для вирішення 

інженерних завдань  в теплоенергетичній галузі (ФК1). 

- Здатність застосовувати і інтегрувати знання і розуміння 

інших  інженерних  дисциплін  для  вирішення  
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професійних проблем (ФК 2). 

- Здатність проектувати та експлуатувати теплоенергетичне 

обладнання. (ФК 3). 

- Здатність враховувати ширший міждисциплінарний 

інженерний контекст у професійній діяльності в сфері 

теплоенергетики. (ФК 7). 

- Здатність використовувати наукову і технічну літературу 

та інші джерела інформації у професійній  діяльності в 

теплоенергетичній галузі (ФК 8).  

- Здатність розробляти  плани і  проекти  для  забезпечення 

досягнення поставленої певної мети з урахуванням всіх 

аспектів вирішуваної проблеми, включаючи виробництво, 

експлуатацію, технічне обслуговування та  утилізацію  

теплоенергетичного обладнання (ФК 9). 

- Розуміти основні методики проектування і дослідження в 

теплоенергетиці, а також їх обмеження (ЗН 6). 

- Розуміти  основні  властивості  та  обмеження  

застосовуваних  матеріалів,  

обладнання та інструментів, інженерних технологій і 

процесів (ЗН 7). 

- Розробляти і проектувати складні вироби в 

теплоенергетичній галузі, процеси і системи,  що  

задовольняють  встановлені  вимоги,  які  можуть  

включати обізнаність  про  технічні  й  нетехнічні  

(суспільство,  здоров'я  і  безпека, навколишнє середовище, 

економіка і промисловість) аспекти (УМ 3).  

- Застосовувати передові досягнення електричної інженерії 

та суміжних галузей при проектуванні об’єктів і процесів 

теплоенергетики (УМ 4). 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, підручники та навчальний посібник з 

дисципліни. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції та комп’ютерний практикум 

Семестровий 

контроль 

Залік, 6 семестр, розрахункова робота 

 

ПВ 3. Освітній компонент 3. 

 

Дисципліна Технічні засоби теплофізичного експерименту 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова Українська 
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викладання 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Необхідні базові знання з таких дисциплін, як фізика, 

технічна термодинаміка, тепломасообмін, 

гідрогазодинаміка, теплотехнічні вимірювання та прилади, 

матеріалознавство та технологія матеріалів. 

Що буде 

вивчатися 

Принципи роботи та області застосування вакуумних 

насосів, вакуумметрів, допоміжного вакуумного 

обладнання, пресів та манометричних приладів, 

призначених для високих та надвисоких тисків.  

Основні цикли роботи, схеми та сфери застосування 

установок для створення та підтримання кріогенних 

температур. Методи отримання та вимірювання високих та 

надвисоких температур, принципи роботи обладнання для 

реалізації цих методів.  

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Дані знання необхідні для проектування 

експериментальних стендів та промислових і енергетичних 

установок, що працюють в широкому діапазоні тисків та 

температур. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

В результаті вивчення дисципліни студенти набудуть 

знання щодо сучасного обладнання, що використовується 

при проведенні експериментальних досліджень та зможуть 

самостійно здійснювати проектування та підбір 

обладнання експериментальних стендів. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.(ЗК4) 

- Здатність визначати, досліджувати та розв’язувати 

проблеми у сфері теплоенергетики, а також ідентифікувати 

обмеження, включаючи ті, що пов’язані з інженерними 

аспектами і проблемами охорони природи, сталого 

розвитку, здоров'я і безпеки та оцінками ризиків в 

теплоенергетичній галузі. (ФК5) 

- Здатність використовувати наукову і технічну 

літературу та інші джерела інформації у професійній 

діяльності в теплоенергетичній галузі.(ФК8) 

 Здатність розробляти схеми, обирати технічні засоби, 

прилади та вимірювальну техніку для здійснення 

теплофізичних досліджень, аналізувати і використовувати 

перспективні напрямки організації теплофізичного 

експерименту (ФК__). 

Інформаційне 

забезпечння 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

навчальний посібник (електронне видання)  

Форма 

проведення занять 

Лекції, лабораторні заняття 
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Семестровий 

контроль 

Екзамен, 6 семестр 

 

Дисципліна Засоби експериментального моделювання 

теплофізичних процесів 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної 

теплофізики (ТЕФ) 

Вимоги до початку 

вивчення  

Необхідні базові знання з таких дисциплін, як фізика, 

технічна термодинаміка, тепломасообмін, 

гідрогазодинаміка, теплотехнічні вимірювання та 

прилади, матеріалознавство та технологія матеріалів. 

Що буде вивчатися Типові схеми, основні принципи роботи обладнання та 

контрольно-вимірювальної апаратури, що 

застосовується для створення необхідних умов при 

проведенні експериментальних досліджень, зокрема 

вакууму, високого та надвисокого тиску, а також в 

діапазоні від кріогенних до надвисоких. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Дані знання необхідні для проектування та підбору 

обладнання стендів, окремих систем та підсистем, 

призначених для експериментального моделювання 

умов протікання фізичних процесів при їх дослідженні. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

В результаті вивчення дисципліни студенти набудуть 

знання щодо основних методів експериментального 

моделювання теплофізичних процесів і зможуть 

розробляти експериментальні стенди та здійснювати 

підбір необхідного обладнання та контрольно-

вимірювальних приладів. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями 

і уміннями 

(компетентності) 

- Знати і розуміти інженерні науки, що лежать в 

основі спеціальності «Теплоенергетика» відповідної 

спеціалізації, на рівні, необхідному для досягнення 

інших результатів освітньої програми, в тому числі 

певна обізнаність в останніх досягненнях науки і 

техніки у сфері теплоенергетики (ЗН2). 

- Розуміти основні методики проектування і 

дослідження в теплоенергетиці, а також їх обмеження 

(ЗН6). 

- Обирати і застосовувати придатні типові аналітичні, 

розрахункові та експериментальні методи; правильно 

інтерпретувати результати таких досліджень (УМ1). 

- Знати і розуміти технічні стандарти і правила 

техніки безпеки у сфері теплоенергетики. (УМ6) 
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- Мати лабораторні / технічні навички, планувати і 

виконувати експериментальні дослідження в 

теплоенергетиці за допомогою сучасних методик і 

обладнання, оцінювати точність і надійність 

результатів, робити обґрунтовані висновки (УМ7). 

- Мати навички розв’язання складних задач і 

практичних проблем, що передбачають реалізацію 

інженерних проектів і проведення досліджень 

відповідно до спеціалізації (УМ8). 

- Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.(ЗК4) 

- Здатність визначати, досліджувати та розв’язувати 

проблеми у сфері теплоенергетики, а також 

ідентифікувати обмеження, включаючи ті, що 

пов’язані з інженерними аспектами і проблемами 

охорони природи, сталого розвитку, здоров'я і безпеки 

та оцінками ризиків в теплоенергетичній галузі. (ФК5) 

- Здатність використовувати наукову і технічну 

літературу та інші джерела інформації у професійній 

діяльності в теплоенергетичній галузі.(ФК8) 

 Здатність розробляти схеми, обирати технічні 

засоби, прилади та вимірювальну техніку для 

здійснення теплофізичних досліджень, аналізувати і 

використовувати перспективні напрямки організації 

теплофізичного експерименту (ФК__). 

Інформаційне 

забезпечння 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

навчальний посібник (електронне видання)  

Форма проведення 

занять 

Лекції, лабораторні заняття 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, 6 семестр 

 

Дисципліна Технічні засоби моделювання процесів тепло- і 

масопереносу 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної 

теплофізики (ТЕФ) 

Вимоги до початку 

вивчення  

Необхідні базові знання з таких дисциплін, як фізика, 

технічна термодинаміка, тепломасообмін, 

гідрогазодинаміка, теплотехнічні вимірювання та 

прилади, матеріалознавство та технологія матеріалів. 
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Що буде вивчатися Основне обладнання, що застосовуються в 

теплофізичних дослідженнях для створення умов 

експерименту, що відрізняються від нормальних. 

Контрольно-вимірювальна апаратура, що 

використовується, принципи її роботи, схеми 

застосування. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Дані знання необхідні при проектуванні систем, як у 

промисловості, так і при експериментальних 

дослідженнях, що дозволяють забезпечити тиски та 

температури в діапазоні від наднизьких до надвисоких. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

В результаті вивчення дисципліни студенти: 

- набудуть знання щодо основних технічних засобів, 

що використовуються при моделюванні процесів 

тепло- і масопереносу; 

- зможуть розробляти експериментальні стенди та 

виробничі лінії, а також здійснювати для них підбір 

необхідного обладнання та контрольно-вимірювальних 

приладів. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями 

і уміннями 

(компетентності) 

 Знати і розуміти інженерні науки, що лежать в 

основі спеціальності «Теплоенергетика» відповідної 

спеціалізації, на рівні, необхідному для досягнення 

інших результатів освітньої програми, в тому числі 

певна обізнаність в останніх досягненнях науки і 

техніки у сфері теплоенергетики (ЗН2). 

 Розуміти основні методики проектування і 

дослідження в теплоенергетиці, а також їх обмеження 

(ЗН6). 

 Обирати і застосовувати придатні типові аналітичні, 

розрахункові та експериментальні методи; правильно 

інтерпретувати результати таких досліджень (УМ1). 

 Знати і розуміти технічні стандарти і правила 

техніки безпеки у сфері теплоенергетики. (УМ6) 

 Мати лабораторні / технічні навички, планувати і 

виконувати експериментальні дослідження в 

теплоенергетиці за допомогою сучасних методик і 

обладнання, оцінювати точність і надійність 

результатів, робити обґрунтовані висновки (УМ7). 

 Мати навички розв’язання складних задач і 

практичних проблем, що передбачають реалізацію 

інженерних проектів і проведення досліджень 

відповідно до спеціалізації (УМ8). 

 Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.(ЗК4) 

 Здатність визначати, досліджувати та розв’язувати 

проблеми у сфері теплоенергетики, а також 
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ідентифікувати обмеження, включаючи ті, що 

пов’язані з інженерними аспектами і проблемами 

охорони природи, сталого розвитку, здоров'я і безпеки 

та оцінками ризиків в теплоенергетичній галузі. (ФК5) 

 Здатність використовувати наукову і технічну 

літературу та інші джерела інформації у професійній 

діяльності в теплоенергетичній галузі.(ФК8) 

 Здатність розробляти схеми, обирати технічні 

засоби, прилади та вимірювальну техніку для 

здійснення теплофізичних досліджень, аналізувати і 

використовувати перспективні напрямки організації 

теплофізичного експерименту (ФК__). 

Інформаційне 

забезпечння 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

навчальний посібник (електронне видання)  

Форма проведення 

занять 

Лекції, лабораторні заняття 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, 6 семестр 

 

ПВ 4. Освітній компонент 4. 

 

Дисципліна Основи наукових досліджень та планування 

експерименту 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 5,0 кредитів ЕСТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін, як технічна термодинаміка, 

математичні методи та моделі, спеціальні розділи вищої 

математики, теплотехнічні вимірювання та прилади 

гідрогазодинаміка, тепломасообмін, опір матеріалів та 

фізика. Також є базовою для підготовки фахівця за 

освітньою програмою «Моделювання і комп'ютерні 

технології в теплофізиці». 

Що буде 

вивчатися 

Організаційні, методичні та метрологічні основи наукових 

досліджень, методи наукового дослідження, підготовка 

наукового дослідження, основи планування експерименту 

та обробки його результатів, основи теорії випарно-

конденсаційних систем, класифікація та основні відомості 

про випарно-конденсаційні системи, методики розрахунку 
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випарно-конденсаційних систем 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Курс спрямований на розвиток у студентів навичок 

критичного мислення при проведенні наукових досліджень 

та обробки даних експерименту, здатності швидкого 

пошуку сучасної інформації. Також допоможе сформувати 

творчу особистість науковця при виборі методів 

дослідження і напрямків наукової діяльності.  

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Отримати знання закономірностей розвитку науково-

технічної сфери та інноваційного розвитку суспільного 

виробництва. Засоби організації науки як пізнавальної, 

інтелектуальної, інформаційно-комунікативної, соціальної 

та продуктивної діяльності. Обирати оптимальні технічні 

рішення при виконанні наукової діяльності з 

використанням різних методів і засобів 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Здатність розв’язувати складні загальні, спеціалізовані 

задачі та  практичні проблеми у сфері теплоенергетики або 

у процесі навчання,  що передбачає застосування теорій та 

методів електричної інженерії  і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов (ІК-1).  

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК 

3).  

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК 

4). 

Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій (ЗК 5). 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел (ЗК 6). 

Здатність застосовувати відповідні кількісні математичні 

методи, методи природничих та технічних наук і 

комп'ютерне програмне забезпечення для вирішення 

інженерних завдань в теплоенергетичній галузі (ФК 1). 

Здатність застосовувати і інтегрувати знання і розуміння 

інших інженерних дисциплін для вирішення професійних 

проблем (ФК 2).   

Здатність визначати, досліджувати та розв’язувати 

проблеми у сфері теплоенергетики, а також ідентифікувати 

обмеження, включаючи ті, що пов’язані з інженерними 

аспектами і проблемами охорони природи, сталого 

розвитку, здоров'я і безпеки та оцінками ризиків в 

теплоенергетичній галузі (ФК 5). 

Здатність використовувати наукову і технічну літературу та 

інші джерела інформації у професійній діяльності в 

теплоенергетичній галузі (ФК 8). 

Розуміти основні методики проектування і дослідження в 

теплоенергетиці, а також їх обмеження (ЗН 6). 
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Обирати і застосовувати придатні типові аналітичні, 

розрахункові та експериментальні методи; правильно 

інтерпретувати результати таких досліджень (УМ 1). 

Мати лабораторні/технічні навички, планувати і 

виконувати експериментальні дослідження в 

теплоенергетиці за допомогою сучасних методик і 

обладнання, оцінювати точність і надійність результатів, 

робити обґрунтовані висновки (УМ 7). 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, конспект 

лекцій, методичні рекомендації до семінарських занять. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, семінарські заняття та практичні наукові роботи. 

Семестровий 

контроль 

Залік, 6 семестр 

 

Дисципліна Теорія теплофізичного експерименту та обробки даних 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 5,0 кредитів ЕСТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін, як технічна термодинаміка, 

математичні методи та моделі, спеціальні розділи вищої 

математики, теплотехнічні вимірювання та прилади, 

тепломасообмін та фізика. Також є базовою для підготовки 

фахівця за освітньою програмою «Моделювання і 

комп'ютерні технології в теплофізиці». 

Що буде 

вивчатися 

Організаційні та методичні основи науково-дослідної 

роботи, види досліджень, наукова організація та 

інформаційні основи виконання науково-дослідної роботи, 

підготовка експериментального дослідження, метрологія та 

її функції основи планування експерименту та обробки 

його результатів.  

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Сучасний стан розвитку наукоємних технологій потребує 

нових оригінальних ідей і навичок критичного мислення 

при проведенні наукових досліджень та обробки даних 

експерименту, здатності швидкого пошуку сучасної 

інформації. Вивчення цього курсу допоможе сформувати 

творчу особистість науковця при виборі методів 

дослідження і напрямків наукової діяльності. 

Чому можна Отримати знання закономірностей розвитку науково-
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навчитися 

(результати 

навчання) 

технічної сфери та інноваційного розвитку суспільного 

виробництва. Засоби організації науки як пізнавальної, 

інтелектуальної, інформаційно-комунікативної, соціальної 

та продуктивної діяльності. Обирати оптимальні технічні 

рішення при виконанні наукової діяльності з 

використанням різних методів і засобів. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Здатність розв’язувати складні загальні, спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у сфері теплоенергетики або 

у процесі навчання,  що передбачає застосування теорій та 

методів електричної інженерії і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов (ІК-1).  

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК 

3).  

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК 

4). 

Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій (ЗК 5). 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел (ЗК 6). 

Здатність застосовувати відповідні кількісні математичні 

методи, методи природничих та технічних наук і 

комп'ютерне програмне забезпечення для вирішення 

інженерних завдань в теплоенергетичній галузі (ФК 1). 

Здатність застосовувати і інтегрувати знання і розуміння 

інших інженерних дисциплін для вирішення професійних 

проблем (ФК 2).   

Здатність визначати, досліджувати та розв’язувати 

проблеми у сфері теплоенергетики, а також ідентифікувати 

обмеження, включаючи ті, що пов’язані з інженерними 

аспектами і проблемами охорони природи, сталого 

розвитку, здоров'я і безпеки та оцінками ризиків в 

теплоенергетичній галузі (ФК 5). 

Здатність використовувати наукову і технічну літературу та 

інші джерела інформації у професійній діяльності в 

теплоенергетичній галузі (ФК 8). 

Розуміти основні методики проектування і дослідження в 

теплоенергетиці, а також їх обмеження (ЗН 6). 

Обирати і застосовувати придатні типові аналітичні, 

розрахункові та експериментальні методи; правильно 

інтерпретувати результати таких досліджень (УМ 1). 

Мати лабораторні/технічні навички, планувати і 

виконувати експериментальні дослідження в 

теплоенергетиці за допомогою сучасних методик і 

обладнання, оцінювати точність і надійність результатів, 

робити обґрунтовані висновки (УМ 7). 

Інформаційне Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, конспект 
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забезпечення лекцій, методичні рекомендації до семінарських занять. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, семінарські заняття та практичні наукові роботи. 

Семестровий 

контроль 

Залік, 6 семестр 

 

Дисципліна Наукові підходи до проведення експериментальних 

досліджень 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 5,0 кредитів ЕСТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін, як технічна термодинаміка, 

математичні методи та моделі, спеціальні розділи вищої 

математики, теплотехнічні вимірювання та прилади, 

тепломасообмін та фізика. Також є базовою для підготовки 

фахівця за освітньою програмою «Моделювання і 

комп'ютерні технології в теплофізиці». 

Що буде 

вивчатися 

Організаційні та методичні основи науково-дослідної 

роботи, види досліджень, наукова організація та 

інформаційні основи виконання науково-дослідної роботи, 

підготовка експериментального дослідження, метрологія та 

її функції основи планування експерименту та обробки 

його результатів.  

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Сучасний стан розвитку наукоємних технологій потребує 

нових оригінальних ідей і навичок критичного мислення 

при проведенні наукових досліджень та обробки даних 

експерименту, здатності швидкого пошуку сучасної 

інформації. Тенденція зменшенні масогабаритних 

характеристик електронної техніки при одночасному 

підвищенню її енергоспоживання ставить актуальною 

задачею вивчення методів і засобів наукових досліджень 

характеристик таких пристроїв. Вивчення цього курсу 

допоможе сформувати творчу особистість науковця при 

виборі методів дослідження і напрямків наукової 

діяльності. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Отримати знання закономірностей розвитку науково-

технічної сфери та інноваційного розвитку суспільного 

виробництва. Засоби організації науки як пізнавальної, 

інтелектуальної, інформаційно-комунікативної, соціальної 
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та продуктивної діяльності. Обирати оптимальні технічні 

рішення при виконанні наукової діяльності з 

використанням різних методів і засобів. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Здатність розв’язувати складні загальні, спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у сфері теплоенергетики або 

у процесі навчання,  що передбачає застосування теорій та 

методів електричної інженерії і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов (ІК-1).  

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК 

3).  

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК 

4). 

Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій (ЗК 5). 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел (ЗК 6). 

Здатність застосовувати відповідні кількісні математичні 

методи, методи природничих та технічних наук і 

комп'ютерне програмне забезпечення для вирішення 

інженерних завдань в теплоенергетичній галузі (ФК 1). 

Здатність застосовувати і інтегрувати знання і розуміння 

інших інженерних дисциплін для вирішення професійних 

проблем (ФК 2).   

Здатність визначати, досліджувати та розв’язувати 

проблеми у сфері теплоенергетики, а також ідентифікувати 

обмеження, включаючи ті, що пов’язані з інженерними 

аспектами і проблемами охорони природи, сталого 

розвитку, здоров'я і безпеки та оцінками ризиків в 

теплоенергетичній галузі (ФК 5). 

Здатність використовувати наукову і технічну літературу та 

інші джерела інформації у професійній діяльності в 

теплоенергетичній галузі (ФК 8). 

Розуміти основні методики проектування і дослідження в 

теплоенергетиці, а також їх обмеження (ЗН 6). 

Обирати і застосовувати придатні типові аналітичні, 

розрахункові та експериментальні методи; правильно 

інтерпретувати результати таких досліджень (УМ 1). 

Мати лабораторні/технічні навички, планувати і 

виконувати експериментальні дослідження в 

теплоенергетиці за допомогою сучасних методик і 

обладнання, оцінювати точність і надійність результатів, 

робити обґрунтовані висновки (УМ 7). 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, конспект 

лекцій, методичні рекомендації до семінарських занять. 
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Форма 

проведення 

занять 

Лекції, семінарські заняття та практичні наукові роботи. 

Семестровий 

контроль 

Залік, 6 семестр 

 

ПВ 6. Освітній компонент 5. 

 

Дисципліна Ядерні енергетичні установки 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 4,5 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра АЕС і ІТФ 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

 загальні природничо-наукові знання в межах програми 

середньої школи 

 базовий фізико-математичний курс в межах програми 

вищої технічної школи 

Що буде 

вивчатися 
 становлення атомної енергетики та попередніх 

наукових відкриттів 

 елементи атомної та ядерної фізики 

 елементи фізики ядерного реактора 

 робота і конструкція ядерних реакторів 

 шляхи розвитку атомної енергетики та актуальні 

проблеми 

 економіка атомної енергетики 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Ефективно розвинені країни розуміють що базова 

енергетична галузь формується на енергоблоках великої 

потужності. Ядерні енергоблоки це надійні та економічно 

обґрунтовані джерела постачання електричної енергії. 

Остання, як відомо, є основним чинником розвитку 

матеріальної культури людей. Не менш корисні є модульні 

типи реакторів малої потужності. Ними цікавляться 

науково-комерційні структури для використання у 

віддалених місцях та військові у закритих проектах.  

Попит на кваліфіковані кадри у ядерної галузі буде лише 

збільшуватись, адже статистичні дані по використанню 

корисних копалин ніколи не були оптимістичні, а 

використання альтернативних джерел енергії, обмежене 

величиною щільності потоку та змінною характеристикою 

цих джерел. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

 розуміти механізм перетворення ядерної енергії в 

теплову/електричну 

 визначити реальну цінність ядерного джерела енергії 
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навчання) для суспільства 

 розуміти складні інженерні технології, процеси, та 

обладнання АЕС 

 чітко орієнтуватись у перевагах та ризиках ядерної 

енергетики 

мати уявлення про актуальний стан атомної енергетичної 

галузі у світі 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

 застосовувати знання ядерної галузі для розуміння інших  

інженерних  дисциплін  при вирішені  теплофізичних 

задач та інших  професійних проблем, ФК-2 

 враховувати ширший міждисциплінарний інженерний 

контекст у професійній діяльності, ФК-7 

 розуміти  ключові  аспекти  та  концепції  атомної 

енергетики, технології виробництва, передачі, розподілу 

і використання енергії, ЗН-5 

вміти знаходити необхідну інформацію в технічній 

літературі, наукових базах даних та інших джерелах 

інформації, критично оцінювати і аналізувати її, УМ-5 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, електронне 

видання лекцій  

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, 6 семестр, розрахункова робота 

 

Дисципліна Фізичні основи ядерної галузі 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 4,5 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра АЕС і ІТФ 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

 загальні природничо-наукові знання в межах програми 

середньої школи 

 базовий фізико-математичний курс в межах програми 

вищої технічної школи 

Що буде 

вивчатися 
 історія наукової творчості важливих наукових 

відкриттів 

 елементи атомної та ядерної фізики 

 закономірності у будові атомного ядра й 

радіоактивності 

 джерела іонізуючого випромінювання 

 взаємодія з речовиною, та методи реєстрації 
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 методи прискорення, заряджених частинок 

 ізотопні генератори енергії 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Аналіз явища радіоактивності показує, що запасену ядерну 

енергію можна конвертувати в теплову в процесах 

радіоактивного розпаду. В даний час накопичено велику 

кількість радіоактивних ізотопів та розроблені підходи 

перетворення теплової енергії у електричну. Спочатку такі 

джерела отримали поширення у військових. Але, на 

сьогоднішній день, створення відносно потужних джерел 

енергії насамперед для задач космосу, набуває нової 

актуальності. Безперечно, в подальшому ці технології 

знайдуть застосування у інших областях людської 

діяльності, де використання інших джерел енергії буде 

утруднено або зовсім економічно недоцільно. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

 розуміти причини використання радіоактивних речовин 

людиною 

 розуміти складні інженерні технології, процеси, та 

обладнання 

 мати уявлення про основи роботи детекторів та інше 

 розумітися на використанні технологій ядерної галузі 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

 застосовувати знання ядерної галузі для розуміння інших  

інженерних  дисциплін  при вирішені  теплофізичних 

задач та інших  професійних проблем, ФК-2 

 враховувати ширший міждисциплінарний інженерний 

контекст у професійній діяльності, ФК-7 

 розуміти  основні  властивості  та  обмеження  

застосовуваних  матеріалів, обладнання та інструментів, 

інженерних технологій і процесів, ЗН-7 

вміти знаходити необхідну інформацію в технічній 

літературі, наукових базах даних та інших джерелах 

інформації, критично оцінювати і аналізувати її, УМ-5 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, електронне 

видання лекцій  

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, 6 семестр, розрахункова робота 

 

Дисципліна Сучасна ядерна енергетика 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 4.5 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 
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Кафедра АЕС і ІТФ 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

 загальні природничо-наукові знання в межах програми 

середньої школи 

 базовий фізико-математичний курс в межах програми 

вищої технічної школи 

Що буде 

вивчатися 
 становлення атомної енергетики та попередніх наукових 

відкриттів 

 елементи атомної та ядерної фізики 

 елементи фізики ядерного реактора 

 робота і конструкція ядерних реакторів 

 робота і конструкція перспективних ядерних реакторів 

 економіка атомної енергетики 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Одним з перспективних напрямків в програмі заміщення 

енергогенеруючих потужностей є використання так званих 

SMR (Small Modular Reactors) технологій. Ці реактори 

мають передовими інженерними рішеннями, можуть бути 

розгорнуті як одне або як багатомодульна установка, і 

призначені для будівництва на заводах і відвантаження 

підприємствам споживачам для установки в міру 

необхідності. Тобто існує можливість їх розміщення при 

існуючій інфраструктурі енергосистеми, що є актуально 

для нашої країни. 

У світі існує близько 50 проектів SMR. Більшість з них 

знаходяться на різних стадіях розробки, а деякі, можуть 

бути розгорнуті в найближчому майбутньому. В даний час 

для легководного концепту реактора, три проекти 

знаходяться на завершальній стадії: науково-дослідній 

роботи і сертифікації, а за одним закінчується будівництво 

енергоблоку. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

 розуміти механізм перетворення ядерної енергії в 

теплову/електричну 

 визначити реальну цінність ядерного джерела енергії для 

суспільства 

 розуміти складні інженерні технології, процеси, та 

обладнання АЕС 

 чітко орієнтуватись у перевагах та ризиках ядерної 

енергетики 

 мати уявлення про актуальний стан атомної 

енергетичної галузі у світі 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

 застосовувати знання ядерної галузі для розуміння 

інших  інженерних  дисциплін  при вирішені  

теплофізичних задач та інших  професійних проблем, 

ФК-2 

 враховувати ширший міждисциплінарний інженерний 
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контекст у професійній діяльності, ФК-7 

 розуміти  ключові  аспекти  та  концепції  атомної 

енергетики, технології виробництва, передачі, розподілу 

і використання енергії, ЗН-5 

 вміти знаходити необхідну інформацію в технічній 

літературі, наукових базах даних та інших джерелах 

інформації, критично оцінювати і аналізувати її, УМ-5 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, електронне 

видання лекцій  

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, 6 семестр, розрахункова робота 

 

ПВ 7. Освітній компонент 6. 

 

Дисципліна Теплогідравлічні процеси в енергетичних установках 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 4,0 кредитів ЕСТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін, як. технічна термодинаміка, 

математичні методи та моделі, спеціальні розділи вищої 

математики, теплообмін при фазових перетвореннях, 

гідрогазодинаміка, тепломасообмін та фізика. Також є 

базовою для підготовки фахівця за освітньою програмою 

«Моделювання і комп'ютерні технології в теплофізиці». 

Що буде 

вивчатися 

Фізика процесів генерації парової фази, основи розрахунку 

гідравлічного опору каналів ядерних реакторів в умовах 

руху через них двофазних потоків, теплогідравлічна 

розвірка паралельних каналів, аналіз впливу 

конструктивних особливостей елементу на 

теплогідравлічну розвірку, особливості гідродинаміки 

колекторних систем, невимушена циркуляція теплоносія в 

циркуляційних контурах енергетичних установок, процеси 

теплопереносу у випарних елементах енергетичних 

установок, визначення гранично допустимих теплових 

навантажень поверхонь тепловіддачі у високо форсованих 

теплообмінних апаратах, теплогідравлічіні режими 

двофазних потоків, процеси теплопереносу у випарних 
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елементах енергетичних установок  

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Сучасний стан світової енергетики показує, що процеси 

теплообміну при генерації парової фази застосовуються 

практично всюди, де йдеться про виробіток теплової та 

електричної енергії. Теплові та атомні електричні станції 

виробляють електроенергію шляхом подачі на турбіни 

генераторів перегрітої пари під великим тиском. Тому 

знання про отримання парової фази необхідно для 

проектування та підтримки ефективної роботи теплових і 

атомних електричних станції. Також існує достатньо 

велика кількість сучасних теплообмінних пристроїв де 

використовується процес передачі теплової енергії шляхом 

генерації парової фази. Використання такого принципу 

передачі теплової енергії застосовується як в наземної так і 

космічної техніки. .  

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Отримати знання для проектування нових видів 

теплообмінних пристроїв з використанням процесів 

генерації пари як у великої енергетиці, так при розробці 

ефективних випарно-конденсаційних систем, таких як 

теплові труби і термосифони. Особливо це важливо в 

умовах підтримання безаварійної роботи атомних 

електричних станцій при стихійних катаклізмах.  

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Здатність розв’язувати складні загальні, спеціалізовані 

задачі та  практичні проблеми у сфері теплоенергетики або 

у процесі навчання,  що передбачає застосування теорій та 

методів електричної інженерії  і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов (ІК-1).  

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК 

3).  

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК 

4). 

Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій (ЗК 5). 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел (ЗК 6). 

Здатність застосовувати відповідні кількісні математичні 

методи, методи природничих та технічних наук і 

комп'ютерне програмне забезпечення для вирішення 

інженерних завдань в теплоенергетичній галузі (ФК 1). 

Здатність застосовувати і інтегрувати знання і розуміння 

інших інженерних дисциплін для вирішення професійних 

проблем (ФК 2).   

Здатність визначати, досліджувати та розв’язувати 

проблеми у сфері теплоенергетики, а також ідентифікувати 

обмеження, включаючи ті, що пов’язані з інженерними 
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аспектами і проблемами охорони природи, сталого 

розвитку, здоров'я і безпеки та оцінками ризиків в 

теплоенергетичній галузі (ФК 5). 

Здатність використовувати наукову і технічну літературу та 

інші джерела інформації у професійній діяльності в 

теплоенергетичній галузі (ФК 8). 

Здатність забезпечувати якість в теплоенергетичній галузі 

(ФК 11). 

Аналізувати і використовувати сучасні інженерні 

технології, процеси, системи і обладнання у сфері 

теплоенергетики(ЗН 4). 

Розуміти  ключові  аспекти  та  концепції  теплоенергетики,  

технології виробництва, передачі, розподілу і використання 

енергії(ЗН 5).  

Розуміти основні методики проектування і дослідження в 

теплоенергетиці, а також їх обмеження (ЗН 6).  

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, конспект 

лекцій, контрольні завдання, методичні рекомендації. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття. 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, 7 семестр, розрахункова робота 

 

 

Дисципліна Процеси теплопереносу у випарних елементах 

енергетичних установок  

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 4,0 кредитів ЕСТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін, як. технічна термодинаміка, 

математичні методи та моделі, спеціальні розділи вищої 

математики, теплообмін при фазових перетвореннях, 

гідрогазодинаміка, тепломасообмін та фізика. Також є 

базовою для підготовки фахівця за освітньою програмою 

«Моделювання і комп'ютерні технології в теплофізиці». 

Що буде 

вивчатися 

Фізика процесів генерації парової фази, основи розрахунку 

гідравлічного опору каналів ядерних реакторів в умовах 

руху через них двофазних потоків, теплогідравлічна 

розвірка паралельних каналів, особливості гідродинаміки 
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колекторних систем, невимушена циркуляція теплоносія в 

циркуляційних контурах енергетичних установок, процеси 

теплопереносу у випарних елементах енергетичних 

установок, визначення гранично допустимих теплових 

навантажень поверхонь тепловіддачі у високо форсованих 

теплообмінних апаратах, теплогідравлічіні режими 

двофазних потоків, процеси теплопереносу у випарних 

елементах енергетичних установок 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Сучасний стан світової енергетики показує, що процеси 

теплообміну при генерації парової фази застосовуються 

практично всюди, де йдеться про виробіток теплової та 

електричної енергії. Теплові та атомні електричні станції 

виробляють електроенергію шляхом подачі на турбіни 

генераторів перегрітої пари під великим тиском. Тому 

знання про отримання парової фази необхідно для 

проектування та підтримки ефективної роботи теплових і 

атомних електричних станції. Також існує достатньо 

велика кількість сучасних теплообмінних пристроїв де 

використовується процес передачі теплової енергії шляхом 

генерації парової фази. Використання такого принципу 

передачі теплової енергії застосовується як в наземної так і 

космічної техніки. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Отримати знання для проектування нових видів 

теплообмінних пристроїв з використанням процесів 

генерації пари як у великої енергетиці, так при розробці 

ефективних випарно-конденсаційних систем, таких як 

теплові труби і термосифони. Особливо це важливо в 

умовах підтримання безаварійної роботи атомних 

електричних станцій при стихійних катаклізмах. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Здатність розв’язувати складні загальні, спеціалізовані 

задачі та  практичні проблеми у сфері теплоенергетики або 

у процесі навчання,  що передбачає застосування теорій та 

методів електричної інженерії  і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов (ІК-1).  

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК 

3).  

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК 

4). 

Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій (ЗК 5). 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел (ЗК 6). 

Здатність застосовувати відповідні кількісні математичні 

методи, методи природничих та технічних наук і 

комп'ютерне програмне забезпечення для вирішення 
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інженерних завдань в теплоенергетичній галузі (ФК 1). 

Здатність застосовувати і інтегрувати знання і розуміння 

інших інженерних дисциплін для вирішення професійних 

проблем (ФК 2).   

Здатність визначати, досліджувати та розв’язувати 

проблеми у сфері теплоенергетики, а також ідентифікувати 

обмеження, включаючи ті, що пов’язані з інженерними 

аспектами і проблемами охорони природи, сталого 

розвитку, здоров'я і безпеки та оцінками ризиків в 

теплоенергетичній галузі (ФК 5). 

Здатність використовувати наукову і технічну літературу та 

інші джерела інформації у професійній діяльності в 

теплоенергетичній галузі (ФК 8). 

Здатність забезпечувати якість в теплоенергетичній галузі 

(ФК 11). 

Аналізувати і використовувати сучасні інженерні 

технології, процеси, системи і обладнання у сфері 

теплоенергетики(ЗН 4). 

Розуміти  ключові  аспекти  та  концепції  теплоенергетики,  

технології виробництва, передачі, розподілу і використання 

енергії(ЗН 5).  

Розуміти основні методики проектування і дослідження в 

теплоенергетиці, а також їх обмеження (ЗН 6).  

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, конспект 

лекцій, контрольні завдання, методичні рекомендації. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття. 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, 7 семестр, розрахункова робота 

 

Дисципліна Теплообмін і гідродинаміка в енергетиці 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 4,0 кредитів ЕСТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін, як. технічна термодинаміка, 

теплообмін при фазових перетвореннях, гідрогазодинаміка, 

тепломасообмін та фізика. Також є базовою для підготовки 

фахівця за освітньою програмою «Моделювання і 

комп'ютерні технології в теплофізиці». 
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Що буде 

вивчатися 

Фізика процесів генерації парової фази, основи розрахунку 

гідравлічного опору каналів ядерних реакторів в умовах 

руху через них двофазних потоків, теплогідравлічна 

розвірка паралельних каналів, особливості гідродинаміки 

колекторних систем, невимушена циркуляція теплоносія в 

циркуляційних контурах енергетичних установок, процеси 

теплопереносу у випарних елементах енергетичних 

установок, визначення гранично допустимих теплових 

навантажень поверхонь тепловіддачі у високо форсованих 

теплообмінних апаратах, теплогідравлічіні режими 

двофазних потоків, процеси теплопереносу у випарних 

елементах енергетичних установок 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Підвищення потужності енергетичних систем потребують 

нових ефективних методів перетворення енергії з одного 

виду в іншу. Сучасний стан світової енергетики показує, 

що процеси теплообміну при генерації парової фази 

застосовуються практично всюди, де йдеться про виробіток 

теплової та електричної енергії. Теплові та атомні 

електричні станції виробляють електроенергію шляхом 

подачі на турбіни генераторів перегрітої пари під великим 

тиском. Тому знання про отримання парової фази 

необхідно для проектування та підтримки ефективної 

роботи теплових і атомних електричних станції. Також 

існує достатньо велика кількість сучасних теплообмінних 

пристроїв де використовується процес передачі теплової 

енергії шляхом генерації парової фази. Використання 

такого принципу передачі теплової енергії застосовується 

як в наземної так і космічної техніки. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Отримати знання для проектування нових видів 

теплообмінних пристроїв з використанням процесів 

генерації пари як у великої енергетиці, так при розробці 

ефективних випарно-конденсаційних систем, таких як 

теплові труби і термосифони. Особливо це важливо в 

умовах підтримання безаварійної роботи атомних 

електричних станцій при стихійних катаклізмах. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Здатність розв’язувати складні загальні, спеціалізовані 

задачі та  практичні проблеми у сфері теплоенергетики або 

у процесі навчання,  що передбачає застосування теорій та 

методів електричної інженерії  і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов (ІК-1).  

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК 

3).  

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК 

4). 

Навички використання інформаційних і комунікаційних 
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технологій (ЗК 5). 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел (ЗК 6). 

Здатність застосовувати відповідні кількісні математичні 

методи, методи природничих та технічних наук і 

комп'ютерне програмне забезпечення для вирішення 

інженерних завдань в теплоенергетичній галузі (ФК 1). 

Здатність застосовувати і інтегрувати знання і розуміння 

інших інженерних дисциплін для вирішення професійних 

проблем (ФК 2).   

Здатність визначати, досліджувати та розв’язувати 

проблеми у сфері теплоенергетики, а також ідентифікувати 

обмеження, включаючи ті, що пов’язані з інженерними 

аспектами і проблемами охорони природи, сталого 

розвитку, здоров'я і безпеки та оцінками ризиків в 

теплоенергетичній галузі (ФК 5). 

Здатність використовувати наукову і технічну літературу та 

інші джерела інформації у професійній діяльності в 

теплоенергетичній галузі (ФК 8). 

Здатність забезпечувати якість в теплоенергетичній галузі 

(ФК 11). 

Аналізувати і використовувати сучасні інженерні 

технології, процеси, системи і обладнання у сфері 

теплоенергетики(ЗН 4). 

Розуміти  ключові  аспекти  та  концепції  теплоенергетики,  

технології виробництва, передачі, розподілу і використання 

енергії(ЗН 5).  

Розуміти основні методики проектування і дослідження в 

теплоенергетиці, а також їх обмеження (ЗН 6).  

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, конспект 

лекцій, контрольні завдання, методичні рекомендації. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття. 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, 7 семестр, розрахункова робота 

 

ПВ 8. Освітній компонент 7. 

 

Дисципліна Методи та засобі термостабілізації комп’ютерних систем 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 5,0 кредитів ЕСТС 

Мова 

викладання 

Українська 
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Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін, як технічна термодинаміка, 

математичні методи та моделі, промислова електроніка, 

теплообмін при фазових перетвореннях і випромінюванні, 

тепломасообмін та фізика. Також є базовою для підготовки 

фахівця за освітньою програмою «Моделювання і 

комп'ютерні технології в теплофізиці». 

Що буде 

вивчатися 

Розвиток і удосконалення радіоелектронних пристроїв та їх 

роль в технічному прогресі. Тепловий режим 

радіоелектронної апаратури. Способи забезпечення 

нормального теплового режиму комп’ютерної техніки. 

Способи охолодження електровакуумних приладів. Методи 

термостатування та охолодження напівпровідникових 

приладів. Термостатування та кріостатування 

радіоелектронних приладів та комп’ютерних систем. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Стрімкій розвиток електронної і особливо комп’ютерної 

техніки при одночасному зменшенні масогабаритних 

характеристик і підвищенні потужності ставить 

актуальною задачею підтримки їх температурного режиму. 

Тому спроможність розрахувати і підтримати оптимальний 

режим роботи елементів комп’ютерної техніки дозволить 

підвищити їх потужність при мініатюризації систем і 

пристроїв. Вивчення цього курсу дасть можливість 

студентам створювати системи забезпечення 

температурного режиму для різноманітних електронних і 

комп’ютерних систем як для наземного так і космічного 

призначення.    

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Отримати знання в області розрахунку і створення 

малогабаритних систем охолодження і термостабілізації 

приладів електронної і комп’ютерної техніки. Можливість 

вибору методів і засобів підтримки надійного 

температурного режиму роботи таких пристроїв. Особливо 

це актуально при проектуванні електронної техніки для 

космічного застосування 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Здатність розв’язувати складні загальні, спеціалізовані 

задачі та  практичні проблеми у сфері теплоенергетики або 

у процесі навчання,  що передбачає застосування теорій та 

методів електричної інженерії  і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов (ІК-1).  

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК 

3).  

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК 

4). 
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Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій (ЗК 5). 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел (ЗК 6). 

Здатність застосовувати відповідні кількісні математичні 

методи, методи природничих та технічних наук і 

комп'ютерне програмне забезпечення для вирішення 

інженерних завдань в теплоенергетичній галузі (ФК 1). 

Здатність застосовувати і інтегрувати знання і розуміння 

інших інженерних дисциплін для вирішення професійних 

проблем (ФК 2).   

Здатність використовувати наукову і технічну літературу та 

інші джерела інформації у професійній діяльності в 

теплоенергетичній галузі (ФК 8). 

Аналізувати і використовувати сучасні інженерні 

технології, процеси, системи і обладнання у сфері 

теплоенергетики. (ЗН 4)  

Розуміти основні методики проектування і дослідження в 

теплоенергетиці, а також їх обмеження (ЗН 6). 

Обирати і застосовувати придатні типові аналітичні, 

розрахункові та експериментальні методи; правильно 

інтерпретувати результати таких досліджень (УМ 1). 

Застосовувати передові досягнення електричної інженерії 

та суміжних галузей при проектуванні об’єктів і процесів 

теплоенергетики (УМ 4).  

Вміти знаходити необхідну інформацію в технічній 

літературі, наукових базах даних та інших джерелах 

інформації, критично оцінювати і аналізувати її (УМ 5).  

 Мати лабораторні/технічні навички, планувати і 

виконувати експериментальні дослідження в 

теплоенергетиці за допомогою сучасних методик і 

обладнання, оцінювати точність і надійність результатів, 

робити обґрунтовані висновки (УМ 7). 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, конспект 

лекцій, методичні рекомендації до практичних занять. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття. 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, 7 семестр, розрахункова робота 
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Дисципліна Температурні режими та термостабілізація 

комп’ютерних систем 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 5,0 кредитів ЕСТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін, як технічна термодинаміка, 

математичні методи та моделі, промислова електроніка, 

теплообмін при фазових перетвореннях і випромінюванні, 

тепломасообмін. та фізика. Також є базовою для 

підготовки фахівця за освітньою програмою 

«Моделювання і комп'ютерні технології в теплофізиці». 

Що буде 

вивчатися 

Розвиток і удосконалення радіоелектронних пристроїв та їх 

роль в технічному прогресі. Тепловий режим 

радіоелектронної апаратури. Способи забезпечення 

нормального теплового режиму комп’ютерної техніки. 

Способи охолодження електровакуумних приладів. Методи 

термостатування та охолодження напівпровідникових 

приладів. Термостатування та кріостатування 

радіоелектронних приладів та комп’ютерних систем. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Стрімкій розвиток електронної і особливо комп’ютерної 

техніки при одночасному зменшенні масогабаритних 

характеристик і підвищенні потужності ставить 

актуальною задачею підтримки їх температурного режиму. 

Тому спроможність розрахувати і підтримати оптимальний 

режим роботи елементів комп’ютерної техніки дозволить 

підвищити їх потужність при мініатюризації систем і 

пристроїв. Вивчення цього курсу дасть можливість 

студентам створювати системи забезпечення 

температурного режиму для різноманітних електронних і 

комп’ютерних систем як для наземного так і космічного 

призначення.    

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Отримати знання в області розрахунку і створення 

малогабаритних систем охолодження і термостабілізації 

приладів електронної і комп’ютерної техніки. Можливість 

вибору методів і засобів підтримки надійного 

температурного режиму роботи таких пристроїв. Особливо 

це актуально при проектуванні електронної техніки для 

космічного застосування 

Як можна 

користуватися 

Здатність розв’язувати складні загальні, спеціалізовані 

задачі та  практичні проблеми у сфері теплоенергетики або 
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набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

у процесі навчання,  що передбачає застосування теорій та 

методів електричної інженерії  і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов (ІК-1).  

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК 

3).  

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК 

4). 

Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій (ЗК 5). 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел (ЗК 6). 

Здатність застосовувати відповідні кількісні математичні 

методи, методи природничих та технічних наук і 

комп'ютерне програмне забезпечення для вирішення 

інженерних завдань в теплоенергетичній галузі (ФК 1). 

Здатність застосовувати і інтегрувати знання і розуміння 

інших інженерних дисциплін для вирішення професійних 

проблем (ФК 2).   

Здатність використовувати наукову і технічну літературу та 

інші джерела інформації у професійній діяльності в 

теплоенергетичній галузі (ФК 8). 

Аналізувати і використовувати сучасні інженерні 

технології, процеси, системи і обладнання у сфері 

теплоенергетики. (ЗН 4)  

Розуміти основні методики проектування і дослідження в 

теплоенергетиці, а також їх обмеження (ЗН 6). 

Обирати і застосовувати придатні типові аналітичні, 

розрахункові та експериментальні методи; правильно 

інтерпретувати результати таких досліджень (УМ 1). 

Застосовувати передові досягнення електричної інженерії 

та суміжних галузей при проектуванні об’єктів і процесів 

теплоенергетики (УМ 4).  

Вміти знаходити необхідну інформацію в технічній 

літературі, наукових базах даних та інших джерелах 

інформації, критично оцінювати і аналізувати її (УМ 5).  

Мати лабораторні/технічні навички, планувати і 

виконувати експериментальні дослідження в 

теплоенергетиці за допомогою сучасних методик і 

обладнання, оцінювати точність і надійність результатів, 

робити обґрунтовані висновки (УМ 7). 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, конспект 

лекцій, методичні рекомендації до практичних занять. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття. 
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Семестровий 

контроль 

Екзамен, 7 семестр, розрахункова робота 

 

Дисципліна Системи охолодження електронної техніки 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 5,0 кредитів ЕСТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін, як технічна термодинаміка, 

математичні методи та моделі, промислова електроніка 

,теплообмін при фазових перетвореннях і випромінюванні, 

тепломасообмін. та фізика. Також є базовою для 

підготовки фахівця за освітньою програмою 

«Моделювання і комп'ютерні технології в теплофізиці». 

Що буде 

вивчатися 

Розвиток і удосконалення радіоелектронних пристроїв та їх 

роль в технічному прогресі. Тепловий режим 

радіоелектронної апаратури. Способи забезпечення 

нормального теплового режиму комп’ютерної техніки. 

Способи охолодження електровакуумних приладів. Методи 

термостатування та охолодження напівпровідникових 

приладів. Термостатування та кріостатування 

радіоелектронних приладів та комп’ютерних систем. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Стрімкій розвиток електронної і особливо комп’ютерної 

техніки при одночасному зменшенні масогабаритних 

характеристик і підвищенні потужності ставить 

актуальною задачею підтримки їх температурного режиму. 

Тому спроможність розрахувати і підтримати оптимальний 

режим роботи елементів комп’ютерної техніки дозволить 

підвищити їх потужність при мініатюризації систем і 

пристроїв. Вивчення цього курсу дасть можливість 

студентам створювати системи забезпечення 

температурного режиму для різноманітних електронних і 

комп’ютерних систем як для наземного так і космічного 

призначення.    

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Отримати знання в області розрахунку і створення 

малогабаритних систем охолодження і термостабілізації 

приладів електронної і комп’ютерної техніки. Можливість 

вибору методів і засобів підтримки надійного 

температурного режиму роботи таких пристроїв. Особливо 

це актуально при проектуванні електронної техніки для 

космічного застосування 
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Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Здатність розв’язувати складні загальні, спеціалізовані 

задачі та  практичні проблеми у сфері теплоенергетики або 

у процесі навчання,  що передбачає застосування теорій та 

методів електричної інженерії  і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов (ІК-1).  

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК 

3).  

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК 

4). 

Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій (ЗК 5). 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел (ЗК 6). 

Здатність застосовувати відповідні кількісні математичні 

методи, методи природничих та технічних наук і 

комп'ютерне програмне забезпечення для вирішення 

інженерних завдань в теплоенергетичній галузі (ФК 1). 

Здатність застосовувати і інтегрувати знання і розуміння 

інших інженерних дисциплін для вирішення професійних 

проблем (ФК 2).   

Здатність використовувати наукову і технічну літературу та 

інші джерела інформації у професійній діяльності в 

теплоенергетичній галузі (ФК 8). 

Аналізувати і використовувати сучасні інженерні 

технології, процеси, системи і обладнання у сфері 

теплоенергетики. (ЗН 4)  

Розуміти основні методики проектування і дослідження в 

теплоенергетиці, а також їх обмеження (ЗН 6). 

Обирати і застосовувати придатні типові аналітичні, 

розрахункові та експериментальні методи; правильно 

інтерпретувати результати таких досліджень (УМ 1). 

Застосовувати передові досягнення електричної інженерії 

та суміжних галузей при проектуванні об’єктів і процесів 

теплоенергетики (УМ 4).  

Вміти знаходити необхідну інформацію в технічній 

літературі, наукових базах даних та інших джерелах 

інформації, критично оцінювати і аналізувати її (УМ 5).  

Мати лабораторні/технічні навички, планувати і 

виконувати експериментальні дослідження в 

теплоенергетиці за допомогою сучасних методик і 

обладнання, оцінювати точність і надійність результатів, 

робити обґрунтовані висновки (УМ 7). 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, конспект 

лекцій, методичні рекомендації до практичних занять. 

Форма 

проведення 

Лекції, практичні заняття. 
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занять 

Семестровий 

контроль 

Екзамен, 7 семестр, розрахункова робота 

 

ПВ 9. Освітній компонент 8. 

 

Дисципліна Математичне моделювання теплофізичних процесів  

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 8 кредитів ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін, як технічна термодинаміка, 

гідрогазодинаміка, тепломасообмін, інформаційні 

технології, технології програмування. Відноситься до 

дисциплін циклу професійної підготовки бакалавра з 

теплоенергетики за ОПП Моделювання і комп'ютерні  

технології в теплофізиці. 

Що буде 

вивчатися 

Повна процедура математичного моделювання теплових 

процесів, які протікають в енергетичному обладнанні від 

постановки задачі моделювання до аналізу отриманих 

результатів. Розглядаються основні методи моделювання 

процесів теплопровідності, конвективного і променевого 

теплообміну, методи чисельного рішення отриманих 

математичних моделей. Особлива увага буде приділена 

застосуванню обчислювальної техніки і існуючих 

програмних продуктів для розв’язку розрахункових схем 

математичних моделей.  

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

При проектуванні і експлуатації енергетичного обладнання 

необхідно знати умови протікання і розвитку процесів в 

його елементах та між ними. У цьому випадку, в наслідок 

складності постановки і проведення фізичного 

експерименту використовується обчислювальний 

експеримент, в основі якого лежить математичне 

моделювання. Тому в останній час обчислювальний 

експеримент займає домінуюче положення при виконанні 

досліджень і проектуванні складних процесів і явищ. 

Знання основних принципів і методів математичного 

моделювання дозволить фахівцю вирішувати складні 

інженерні задачі в теплоенергетичній галузі. 

Чому можна 

навчитися 

ЗН 2. Знати  і  розуміти  інженерні  науки,  що  лежать  в  

основі  спеціальності «Теплоенергетика»  відповідної  
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(результати 

навчання) 

спеціалізації,  на  рівні,  необхідному  для досягнення  

інших  результатів  освітньої  програми,  в  тому  числі  

певна обізнаність в останніх досягненнях науки і техніки у 

сфері теплоенергетики. 

ЗН 6. Розуміти  основні  методики  проектування  і  

дослідження  в  теплоенергетиці,  а також їх обмеження. 

УМ 1. Обирати  і  застосовувати  придатні  типові  

аналітичні,  розрахункові  та  

експериментальні  методи;  правильно  інтерпретувати  

результати  таких досліджень. 

УМ 8. Мати  навички  розв’язання  складних  задач  і  

практичних  проблем,  що передбачають  реалізацію  

інженерних  проектів  і  проведення  досліджень відповідно 

до спеціалізації. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК5. Навички  використання  інформаційних  і  

комунікаційних технологій. 

ФК 1. Здатність  застосовувати  відповідні  кількісні  

математичні методи, методи природничих та технічних 

наук і комп'ютерне програмне  забезпечення  для  

вирішення  інженерних  завдань  в теплоенергетичній 

галузі. 

ФК 4. Здатність  виявляти,  класифікувати  і  оцінювати 

ефективність  систем  і  компонентів  на  основі  

використання аналітичних  методів  і  методів  

моделювання  в теплоенергетичній галузі. 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, підручник 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття 

Семестровий 

контроль 

Залік 7 семестр, екзамен 8 семестр, розрахункові роботи 7, 

8 семестри 

 

Дисципліна Методи математичного моделювання теплофізичних 

процесів 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 8 кредитів ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін, як технічна термодинаміка, 

гідрогазодинаміка, тепломасообмін, інформаційні 
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технології, технології програмування. Є фаховою у 

підготовці бакалавра з енергетичного машинобудування за 

ОПП Інженерія і комп'ютерні технології 

теплоенергетичних систем. 

Що буде 

вивчатися 

Розглядаються основні методи моделювання процесів 

теплопровідності, конвективного і променевого 

теплообміну, методи чисельного рішення отриманих 

математичних моделей.  

Процедура математичного моделювання процесів 

конвективного і променевого теплообміну в елементах 

енергетичного обладнання від постановки задачі 

моделювання до аналізу отриманих результатів.  

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

При проектуванні і експлуатації енергетичного обладнання 

необхідно знати умови протікання і розвитку процесів, які 

протікають в ньому. У цьому випадку, в наслідок 

складності постановки і проведення фізичного 

експерименту використовується обчислювальний 

експеримент, в основі якого лежить математичне 

моделювання. Тому в останній час обчислювальний 

експеримент займає домінуюче положення при виконанні 

досліджень, проектуванні і управлінні складними 

процесами і явищами. Знання основних принципів і 

методів математичного моделювання дозволить фахівцю 

вирішувати складні інженерні задачі. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

ЗН 2. Знати  і  розуміти  інженерні  науки,  що  лежать  в  

основі  спеціальності «Теплоенергетика»  відповідної  

спеціалізації,  на  рівні,  необхідному  для досягнення  

інших  результатів  освітньої  програми,  в  тому  числі  

певна обізнаність в останніх досягненнях науки і техніки у 

сфері теплоенергетики. 

ЗН 6. Розуміти  основні  методики  проектування  і  

дослідження  в  теплоенергетиці,  а також їх обмеження. 

УМ 1. Обирати  і  застосовувати  придатні  типові  

аналітичні,  розрахункові  та  

експериментальні  методи;  правильно  інтерпретувати  

результати  таких досліджень. 

УМ 8. Мати  навички  розв’язання  складних  задач  і  

практичних  проблем,  що передбачають  реалізацію  

інженерних  проектів  і  проведення  досліджень відповідно 

до спеціалізації. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

ЗК5. Навички  використання  інформаційних  і  

комунікаційних технологій. 

ФК 1. Здатність  застосовувати  відповідні  кількісні  

математичні методи, методи природничих та технічних 

наук і комп'ютерне програмне  забезпечення  для  
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(компетентності) вирішення  інженерних  завдань  в теплоенергетичній 

галузі. 

ФК 4. Здатність  виявляти,  класифікувати  і  оцінювати 

ефективність  систем  і  компонентів  на  основі  

використання аналітичних  методів  і  методів  

моделювання  в теплоенергетичній галузі. 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, підручник 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття 

Семестровий 

контроль 

Залік 7 семестр, екзамен 8 семестр, розрахункові роботи 7, 

8 семестри 

 

Дисципліна Чисельні методи розв’язку математичних моделей 

теплофізичних процесів 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 8 кредитів ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін, як технічна термодинаміка, 

гідрогазодинаміка, тепломасообмін, інформаційні 

технології, технології програмування. Відноситься до 

дисциплін циклу професійної підготовки бакалавра з 

теплоенергетики за ОПП Моделювання і комп'ютерні  

технології в теплофізиці. 

Що буде 

вивчатися 

Основні методи чисельного розв’язання диференціальних 

та інтегро-диференціальних математичних моделей 

теплових процесів, які протікають в енергетичному 

обладнанні. А саме, математичні моделі процесів 

теплопровідності, конвективного і променевого 

теплообміну, методи чисельного рішення отриманих 

математичних моделей.  

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

При проектуванні і експлуатації енергетичного обладнання 

необхідно знати умови протікання і розвитку процесів в 

його елементах та між ними. У цьому випадку, в наслідок 

складності постановки і проведення фізичного 

експерименту використовується обчислювальний 

експеримент, в основі якого лежить математичне 

моделювання. Тому в останній час обчислювальний 

експеримент, заснований на математичному моделюванні, 
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займає домінуюче положення при виконанні досліджень і 

проектуванні складних процесів і явищ. Однією з процедур 

математичного моделювання є розв’язання математичної 

моделі процесу, тому знання і використання основних 

методів чисельного розв’язку математичних моделей 

дозволить фахівцю вирішувати складні інженерні задачі в 

теплоенергетичній галузі. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

ЗН 2. Знати  і  розуміти  інженерні  науки,  що  лежать  в  

основі  спеціальності «Теплоенергетика»  відповідної  

спеціалізації,  на  рівні,  необхідному  для досягнення  

інших  результатів  освітньої  програми,  в  тому  числі  

певна обізнаність в останніх досягненнях науки і техніки у 

сфері теплоенергетики. 

ЗН 6. Розуміти  основні  методики  проектування  і  

дослідження  в  теплоенергетиці,  а також їх обмеження. 

УМ 1. Обирати  і  застосовувати  придатні  типові  

аналітичні,  розрахункові  та  

експериментальні  методи;  правильно  інтерпретувати  

результати  таких досліджень. 

УМ 8. Мати  навички  розв’язання  складних  задач  і  

практичних  проблем,  що передбачають  реалізацію  

інженерних  проектів  і  проведення  досліджень відповідно 

до спеціалізації. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК5. Навички  використання  інформаційних  і  

комунікаційних технологій. 

ФК 1. Здатність  застосовувати  відповідні  кількісні  

математичні методи, методи природничих та технічних 

наук і комп'ютерне програмне  забезпечення  для  

вирішення  інженерних  завдань  в теплоенергетичній 

галузі. 

ФК 4. Здатність  виявляти,  класифікувати  і  оцінювати 

ефективність  систем  і  компонентів  на  основі  

використання аналітичних  методів  і  методів  

моделювання  в теплоенергетичній галузі. 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, підручник 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття 

Семестровий 

контроль 

Залік 7 семестр, екзамен 8 семестр, розрахункові роботи 7, 

8 семестри  
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ПВ 10. Освітній компонент 6. 

 

Дисципліна Тривимірне моделювання енергетичних об’єктів 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 3,5 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін, як інженерна графіка, 

основи конструювання, теоретична механіка, інформаційні 

технології, системи автоматизованого проектування та 

комп'ютерна інженерія теплоенергетичних систем. Також є 

базовою для підготовки фахівця за освітньою програмою 

«Інженерія і комп'ютерні технології теплоенергетичних 

систем». 

Що буде 

вивчатися 

Технологія тривимірного параметричного моделювання 

засобами програмного продукту Autodesk Inventor. 

Перевагами системи Autodesk Inventor також є повна 

сумісність з форматом DWG і можливість використання 

двовимірних параметричних елементів з програми Autocad 

для створення нових тривимірних моделей. Основною 

перевагою Autodesk Inventor над існуючими продуктами 

тривимірного моделювання є те, що фірма Autodesk 

розробляє ядро для свого продукту самостійно, і можна 

очікувати більшого прогресу при розробці нових версій 

програм, більш зручних в роботі. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Розрахований на багато користувачів режим програми 

Autodesk Inventor дає можливість всім членам команди 

працювати над проектом одночасно. Реалізована internet-

орієнтованість програмних продуктів. Застосовується і 

технологія адаптивного моделювання, тобто при зміні 

розміру одного елемента моделі змінюються і зв'язані з 

ним інші елементи моделі. Це дозволяє сконцентруватися 

на функціональності збірки, а не на розмірах складових її 

деталей. Використання технології електронного макетів, 

що створюються в середовищі Inventor, дозволяють 

всебічно вивчати поведінку виробів ще в процесі їх 

розробки: аналізувати геометрію, отримувати 

фотореалістичні зображення, проводити інженерні 

розрахунки. 

Чому можна 

навчитися 

Отримати досвід використання відомого у всьому Світі 

інструменту професійного рівня для машинобудівного 3D-
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(результати 

навчання) 

проектування, візуалізації, випуску робочої документації і 

аналізу виробів Autodesk Inventor. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Здатність аналізувати інформацію з літературних джерел, 

здійснювати патентний пошук, а також використовувати 

бази даних та інші джерела інформації для здійснення 

професійної діяльності (ФК 3). 

- Здатність застосовувати стандартні методи розрахунку 

при проектуванні деталей і вузлів енергетичного і 

технологічного обладнання (ФК 4). 

- Здатність забезпечувати моделювання об’єктів і процесів 

з використанням стандартних і спеціальних пакетів 

програм та засобів автоматизації інженерних розрахунків, 

проводити експерименти за заданими методиками з 

обробкою й аналізом результатів (ФК 10). 

- Знання і розуміння інженерних дисциплін на рівні, 

необхідному для досягнення інших результатів освітньої 

програми, в тому числі певна обізнаність в останніх 

досягненнях (ПР 2). 

- Використовувати розуміння передових досягнень при 

проектуванні об’єктів енергетичного машинобудування, 

застосувати сучасні комерційні та авторські програмні 

продукти (ПР 7). 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, підручники та навчальний посібник з 

дисципліни. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції та комп’ютерний практикум 

Семестровий 

контроль 

Залік 8 семестр, розрахункова робота 

 

Дисципліна Тривимірне моделювання обладнання енергетичних 

об’єктів 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 3,5 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін, як інженерна графіка, 

основи конструювання, теоретична механіка, інформаційні 

технології, системи автоматизованого проектування та 

комп'ютерна інженерія теплоенергетичних систем. Також є 
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базовою для підготовки фахівця за освітньою програмою 

«Інженерія і комп'ютерні технології теплоенергетичних 

систем». 

Що буде 

вивчатися 

Система AutoCAD, створена фірмою Autodesk, що на 

сьогоднішній день є найбільш поширеною програмної 

графічною системою автоматизованого проектування 

(САПР) в Світі. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Система AutoCAD є найбільш гнучкою з існуючих 

графічних програмних систем для ПК. Вона здатна 

ефективно працювати в самих різних областях технічного 

проектування. За допомогою AutoCAD можна виконувати 

практично всі види креслярських робіт, необхідних в 

різноманітних областях технічного проектування, можна 

створювати двомірні креслення і тривимірні моделі. 

Система AutoCAD містять засоби проектування, 

моделювання та візуалізації просторових конструкцій, 

доступу до зовнішніх баз даних, інтелектуальні засоби 

нанесення розмірів на креслення, роботи з файлами 

найрізноманітніших форматів і багато іншого. У базовий 

комплект продукту AutoCAD включені три програми на 

AutoLISP, які допомагають скомпонувати в просторі листа 

креслення тривимірної моделі - SOLVIEW, SOLDRAW, 

SOLPROF. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Отримати досвід використання відомого у всьому Світі 

інструменту професійного рівня для машинобудівного 3D-

проектування, візуалізації, випуску робочої документації 

AutoCAD. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Здатність аналізувати інформацію з літературних джерел, 

здійснювати патентний пошук, а також використовувати 

бази даних та інші джерела інформації для здійснення 

професійної діяльності (ФК 3). 

- Здатність застосовувати стандартні методи розрахунку 

при проектуванні деталей і вузлів енергетичного і 

технологічного обладнання (ФК 4). 

- Здатність забезпечувати моделювання об’єктів і процесів 

з використанням стандартних і спеціальних пакетів 

програм та засобів автоматизації інженерних розрахунків, 

проводити експерименти за заданими методиками з 

обробкою й аналізом результатів (ФК 10). 

- Використовувати розуміння передових досягнень при 

проектуванні об’єктів енергетичного машинобудування, 

застосувати сучасні комерційні та авторські програмні 

продукти (ПР 7). 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, підручники та навчальний посібник з 
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дисципліни. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції та комп’ютерний практикум 

Семестровий 

контроль 

Залік 8 семестр, розрахункова робота 

 

 

Дисципліна Параметричне моделювання обладнання елементів 

теплоенергетичних об’єктів 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 4,0 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін, як інженерна графіка, 

основи конструювання, теоретична механіка, інформаційні 

технології, системи автоматизованого проектування та 

комп'ютерна інженерія теплоенергетичних систем. Також є 

базовою для підготовки фахівця за освітньою програмою 

«Моделювання і комп'ютерні технології в теплофізиці». 

Що буде 

вивчатися 

Синхронна технологія Siemens PLM Software, що 

реалізована в системі автоматизованого проектування Solid 

Edge. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

На сьогоднішній день є актуальною і перспективною якісна 

підготовка моделей до розробки керуючих програм для 

ЧПУ. Унікальна синхронна технологія Solid Edge 

прискорює роботу з усіма видами геометрії при 

проектуванні ливарних форм, ліній роз'єму, заготовок для 

механічної обробки. Подібний підхід є хорошою 

альтернативою традиційному моделювання на основі 

дерева побудови: він більш гнучкий, при внесенні змін не 

доводиться перебирати нескінченні списки операцій в 

дереві, а геометрію можна змінювати абсолютно вільно. 

Оскільки дерево побудови не застосовується, створена в 

інших CAD-системах геометрія редагується так само легко. 

Унікальність синхронної технології полягає в способі 

управління твердотільними моделями. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Отримати досвід використання відомого у всьому Світі 

інструменту професійного рівня для машинобудівного 3D-

проектування, візуалізації, випуску робочої документації 

засобами Solid Edge. 
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Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Здатність застосовувати відповідні кількісні  математичні 

методи, методи природничих та технічних наук і 

комп'ютерне програмне забезпечення для вирішення 

інженерних завдань в теплоенергетичній галузі (ФК1). 

- Здатність застосовувати і інтегрувати знання і розуміння 

інших  інженерних  дисциплін  для  вирішення  

професійних проблем (ФК 2). 

- Здатність проектувати та експлуатувати теплоенергетичне 

обладнання. (ФК 3). 

- Здатність враховувати ширший міждисциплінарний 

інженерний контекст у професійній діяльності в сфері 

теплоенергетики. (ФК 7). 

- Здатність використовувати наукову і технічну літературу 

та інші джерела інформації у професійній  діяльності в 

теплоенергетичній галузі (ФК 8).  

- Здатність розробляти плани і проекти для забезпечення 

досягнення поставленої певної мети з урахуванням всіх 

аспектів вирішуваної проблеми, включаючи виробництво, 

експлуатацію, технічне обслуговування та  утилізацію 

теплоенергетичного обладнання. (ФК 9). 

- Розуміти основні методики проектування і дослідження в 

теплоенергетиці, а також їх обмеження (ЗН 6). 

- Розуміти  основні  властивості  та  обмеження  

застосовуваних  матеріалів,  

обладнання та інструментів, інженерних технологій і 

процесів (ЗН 7). 

- Розробляти і проектувати складні вироби в 

теплоенергетичній галузі, процеси і системи,  що  

задовольняють  встановлені  вимоги,  які  можуть  

включати обізнаність  про  технічні  й  нетехнічні  

(суспільство,  здоров'я  і  безпека, навколишнє середовище, 

економіка і промисловість) аспекти (УМ 3).  

- Застосовувати передові досягнення електричної інженерії 

та суміжних галузей при проектуванні об’єктів і процесів 

теплоенергетики (УМ 4). 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, підручники та навчальний посібник з 

дисципліни. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції та комп’ютерний практикум 

Семестровий 

контроль 

Залік 8 семестр, розрахункова робота 
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ПВ 11. Освітній компонент 10. 

 

Дисципліна Котельні установки енергетичних підприємств 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 2,5 кредитів ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін, як технічна термодинаміка, 

гідрогазодинаміка, тепломасообмін, опір матеріалів, хімія, 

математика та фізика. Також є обов’язковою для 

підготовки фахівця за даною освітньою програмою. 

Що буде 

вивчатися 

Принципи роботи парових та енергетичних котлів для 

виробництва водяної пари та теплової енергії на теплових 

електричних станціях, котельнях промислових 

підприємств, районних котельнях і т.д. Особливу увагу 

приділяють питанням ефективного використання 

органічних палив, підвищенню ефективності існуючого та 

перспективного обладнання. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Енергетична галузь є базовою для будь якої країни. На 

долю теплової енергетики приходиться до 40% від  

виробляємої електроенергії в Україні, а котельні установки 

є базовим елементом для будь-якої теплової електричної 

станції. 

Сучасний енергетичний котел є складною системою для 

управляння якої потрібні знання з процесів горіння, тепло- 

масообміну, металофізики, теорії міцності та 

автоматичного керування.  

 Сучасний стан світової енергетики показує, що без 

теплових електричних станції, на яких працюють парові 

котли, не зможе працювати ні атомна ні альтернативна 

енергетика, особливо в питаннях покриття пікових потреб 

в електричних потужностях. 

 Також котельні установки вироблюють гарячу воду і тепло 

для потреб промислових і муніципальних споживачів, що 

робить життя суспільства більш комфортним і сталим. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Обирати оптимальні технічні рішення з використанням 

органічних палив для парових і водогрійних котлів, що 

забезпечать максимальну ефективність використання 

палива з мінімальними наслідками для навколишнього 

середовища, вирішувати конкретні практичних завдання, 

які дають змогу використовувати енергетичні ресурси на 



55 

підприємствах, у галузях, регіонах з використання різних 

джерел енергії. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

 Здатність продемонструвати практичні інженерні 

навички при проектуванні та експлуатації 

теплоенергетичного обладнання. ФК 3 

 Здатність демонструвати розуміння проблем якості в 

теплоенергетичній галузі. ФК 12 

 Здатність продемонструвати знання характеристик і 

властивостей матеріалів, обладнання, процесів в 

теплоенергетичній галузі. ФК 13 

 Знання і розуміння схем, конструкцій і принципу дії 

теплообмінного обладнання, вимог щодо безпечної 

експлуатації енергетичного обладнання ЗН 5 

 Знання і розуміння технології виготовлення і 

експлуатації теплоенергетичного обладнання 

використання. ЗН 6 

 Уміння розробляти і проектувати складні вироби в 

теплоенергетичній галузі, процеси і системи, що 

задовольняють встановленим вимогам, які можуть 

включати обізнаність про нетехнічні (суспільство, 

здоров'я і безпека, навколишнє середовище, економіка і 

промисловість) аспекти; обрання і застосовування 

адекватної методології проектування. УМ 3 

 Уміння використовувати певне розуміння передових 

досягнень при проектуванні об’єктів в 

теплоенергетичній галузі. УМ 4 

 Розуміння застосовуваних матеріалів, обладнання та 

інструментів, інженерних технологій і процесів, а також 

їх обмежень. УМ 11 

 Уміння розпізнавати необхідність і самостійно 

навчатися протягом життя. УМ 17 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, підручники 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття та лабораторні роботи 

Семестровий 

контроль 

Залік 8 семестр 

 

Дисципліна Тепло‒ та парогенеруючі установки  

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 2,5 кредитів ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 
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Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін, як технічна термодинаміка, 

гідрогазодинаміка, тепломасообмін, опір матеріалів, хімія, 

математика та фізика. Також є обов’язковою для 

підготовки фахівця за даною освітньою програмою. 

Що буде 

вивчатися 

Основні засади роботи парових та енергетичних котлів що 

застосовуються на теплових електричних станціях, 

котельнях промислових підприємств, районних котельнях і 

т.д. В курсі розглядаються питання ефективного 

використання органічних палив, підвищення ефективності 

існуючого та перспективного обладнання. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Енергетична галузь є життєутворюючою для будь якої 

країни. Тепло та парогенеруючі установки що 

використовують органічні палива застосовуються на 

електростанціях що виробляють електроенергію, на 

міських теплоелектроцентралях та водогрійних котельнях, 

забезпечуючи міста теплом та електроенергією, на 

промислових та індивідуальних котельних для 

забезпечення потреб в теплі  та парі промислових 

споживачів та індивідуальні господарства. 

Сучасні енергетичні та промислові котли є складними 

системами для управляння якими потрібні знання з 

процесів горіння, тепло- масообміну, металофізики, теорії 

міцності та автоматичного керування.  

В сучасній світові енергетиці, на долю теплових 

електричних станції, на яких працюють парові котли, 

припадає більше 60 %  вироблення електричної енергії,  та 

ще більша доля виробітки теплової енергії. Теплова 

енергетика забезпечую стабільну роботу атомної та  

альтернативної енергетики, в питаннях покриття пікових 

потреб в електричних потужностях. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Оптимальному використанню енергетичні ресурси для 

виробництва електричної та теплової енергії, забезпечувати 

максимальну ефективність використання органічного 

палива в парогенераторах, парових та водогрійних котлах, 

промислових печах, теплогенераторах та тепло 

утилізаторах. Оптимально застосовувати та налаштовувати 

різні типи обладнання для використання різних типів 

органічного обладнання, та при комбінованому їх 

використанні 

Як можна 

користуватися 

набутими 

 Здатність продемонструвати практичні інженерні 

навички при проектуванні та експлуатації 

теплоенергетичного обладнання. ФК 3 
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знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

 Здатність демонструвати розуміння проблем якості в 

теплоенергетичній галузі. ФК 12 

 Здатність продемонструвати знання характеристик і 

властивостей матеріалів, обладнання, процесів в 

теплоенергетичній галузі. ФК 13 

 Знання і розуміння схем, конструкцій і принципу дії 

теплообмінного обладнання, вимог щодо безпечної 

експлуатації енергетичного обладнання ЗН 5 

 Знання і розуміння технології виготовлення і 

експлуатації теплоенергетичного обладнання 

використання. ЗН 6 

 Уміння розробляти і проектувати складні вироби в 

теплоенергетичній галузі, процеси і системи, що 

задовольняють встановленим вимогам, які можуть 

включати обізнаність про нетехнічні (суспільство, 

здоров'я і безпека, навколишнє середовище, економіка і 

промисловість) аспекти; обрання і застосовування 

адекватної методології проектування. УМ 3 

 Уміння використовувати певне розуміння передових 

досягнень при проектуванні об’єктів в 

теплоенергетичній галузі. УМ 4 

 Розуміння застосовуваних матеріалів, обладнання та 

інструментів, інженерних технологій і процесів, а також 

їх обмежень. УМ 11 

 Уміння розпізнавати необхідність і самостійно 

навчатися протягом життя. УМ 17 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, підручники 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття та лабораторні роботи 

Семестровий 

контроль 

Залік 8 семестр 

 

Дисципліна Котельні установки промислових та енергетичних 

підприємств 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 2,5 кредитів ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін, як технічна термодинаміка, 
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вивчення  гідрогазодинаміка, тепломасообмін, опір матеріалів, хімія, 

математика та фізика. Також є обов’язковою для 

підготовки фахівця за даною освітньою програмою. 

Що буде 

вивчатися 

Технології виробництва пари та теплової енергії на 

теплових електростанціях та відповідне енергетичне 

обладнання, яке для цього використовують. 

Паливовикористовуючі агрегати різного призначення: 

парогенератори, парові та водогрійні котли. Конструкції і 

принципи роботи пальникових пристроїв та камер 

згоряння. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Енергетика є основою економіки будь якої сучасної країни.  

Органічні енергоносії застосовуються в енергетиці для 

виробництва електроенергії, в промисловості для 

виробництва тепла у вигляді гарячої води та пари, для 

обпалу  шихти, виробництва будівельних матеріалів та 

промислової продукції. 

Керування  сучасними енергетичними та промисловими 

котельними агрегатами вимагає глибоких знань в області  

процесів горіння, тепло- масообміну, металофізики, теорії 

міцності та автоматичного керування.  

Тепло великих міст забезпечується виключно за рахунок 

органічних теплоносії.  Тому знання з цієї дисципліни 

дозволять отримати муніципальної, промислової  та 

енергетиної галузях 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Основним засадам будови та експлуатації промислових, 

енергетичних котлів та супутнього обладнання. 

Оптимальному використанню  різноманітних органічних 

палив для отримання теплоти у вигляді гарячої води та 

пари для промислових, енергетичних та побутових потреб.  

Обирати оптимальні схеми комбінованого виробництва 

теплоти. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

 Здатність продемонструвати практичні інженерні 

навички при проектуванні та експлуатації 

теплоенергетичного обладнання. ФК 3 

 Здатність демонструвати розуміння проблем якості в 

теплоенергетичній галузі. ФК 12 

 Здатність продемонструвати знання характеристик і 

властивостей матеріалів, обладнання, процесів в 

теплоенергетичній галузі. ФК 13 

 Знання і розуміння схем, конструкцій і принципу дії 

теплообмінного обладнання, вимог щодо безпечної 

експлуатації енергетичного обладнання ЗН 5 

 Знання і розуміння технології виготовлення і 

експлуатації теплоенергетичного обладнання 

використання. ЗН 6 
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 Уміння розробляти і проектувати складні вироби в 

теплоенергетичній галузі, процеси і системи, що 

задовольняють встановленим вимогам, які можуть вклю- 

чати обізнаність про нетехнічні (суспільство, здоров'я і 

безпека, навколишнє се- редовище, економіка і 

промисловість) аспекти; обрання і застосовування 

адекватної методології проектування. УМ 3 

 Уміння використовувати певне розуміння передових 

досягнень при проектуванні об’єктів в 

теплоенергетичній галузі. УМ 4 

 Розуміння застосовуваних матеріалів, обладнання та 

інструментів, інженерних технологій і процесів, а також 

їх обмежень. УМ 11 

 Уміння розпізнавати необхідність і самостійно 

навчатися протягом життя. УМ 17 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, підручники 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції та лабораторні роботи 

Семестровий 

контроль 

Залік 8 семестр 

 


