
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

КАФЕДРА АТОМНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ І ІНЖЕНЕРНОЇ 

ТЕПЛОФІЗИКИ 

 

 

 
 

 

КАФЕДРАЛЬНИЙ КАТАЛОГ 

навчальних дисциплін професійної  та практичної підготовки  

(за вибором студентів) циклу професійної підготовки 

спеціальність 144 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА 

освітньо‒професійна програма  

ТЕПЛОФІЗИКА 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

 

 

 

Ухвалено на засіданні 

кафедри АЕС і ІТФ 

від 11.03.2020 р., протокол №9 

 

 

 

 

Київ 2020 



2 

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. Навчальні дисципліни з методів дослідження процесів 

теплообміну 

на 6 семестр студент обирає одну дисципліну з 

1. Навчальні дисципліни з теплообмінних апаратів в енергетиці 

на 7 семестр студент обирає одну дисципліну з 

1. Навчальні дисципліни з математичного моделювання 

теплофізичних процесів 
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ПВ 1. Навчальні дисципліни з методів дослідження процесів теплообміну 

 

Дисципліна Методи  дослідження процесів теплообміну в одно- і 

багатофазних середовищах. 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 5,0 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін, як тепломасообмін, технічні 

засоби теплофізичного експерименту, теплотехнічні 

вимірювання та пристрої; вища математика, інженерна 

графіка. Також є базовою для підготовки фахівця за 

освітньою програмою «Моделювання і комп'ютерні 

технології в теплофізиці».  

Що буде 

вивчатися 

Фізична сутність проходження процесів переносу теплоти 

в однофазних і багатофазних середовищах, в тому числі 

при наявності твердої фази. Існуючі аналітичні, чисельні та 

експериментальні методи дослідження процесів 

теплообміну в гомогенних і гетерогенних системах, їх 

переваги при вирішенні конкретних задач оптимізації 

режимів роботи промислового і енергетичного обладнання.  

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Ефективність методу дослідження теплообміну в кожному 

конкретному випадку полягає в можливості врахування 

найбільш впливових на його проходження факторів для 

отримання достатньо точних результатів. Склад 

середовища, в якому відбувається теплообмін, відноситься 

до таких факторів. На сьогоднішній день досить широко 

використовуються підходи інтенсифікації теплообміну за 

рахунок теплових ефектів фазових переходів. Даний курс 

включає розглядання методів дослідження, які дозволяють 

враховувати вплив гетерогенності системи та зміни 

масового складу її компонентів на динаміку 

теплопереносу, що в ній відбувається. Його вивчення 

розширить практичні навички фахівця-теплофізика щодо 

дослідження теплових процесів.   

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Знання і розуміння методів наукового дослідження 

процесів молекулярного, конвективного і променевого 

теплообміну;  в однофазних і багатофазних середовищах; 

створення фізичних і математичних моделей процесів 

теплообміну в реальних системах та знання аналітичних і 
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чисельних підходів їх рішення; навички проектування 

експериментальних установок для дослідження 

конвективного теплообміну в одно- і двохфазних 

середовищах.  

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 (ФК 1). 

- Здатність застосовувати і інтегрувати знання і розуміння 

інших  інженерних  дисциплін для вирішення професійних 

проблем (ФК 2). 

- Здатність продемонструвати знання і розуміння 

математичних принципів і методів, необхідних в 

теплоенергетичній галузі (ФК 4). 

- Здатність виявляти, класифікувати і описати ефективність 

систем і компонентів на основі використання аналітичних 

методів і методів моделювання в теплоенергетичній галузі 

(ФК 5). 

-Здатність досліджувати та визначити проблему і 

ідентифікувати обмеження, включаючи ті, що пов’язані з 

проблемами охорони природи, сталого розвитку, здоров'я і 

безпеки та оцінками ризиків в теплоенергетичній галузі 

(ФК 6). 

- 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). 

- Здатність продемонструвати знання характеристик і 

властивостей матеріалів, обладнання, процесів в 

теплоенергетичній галузі (ФК 13). 

- Здатність на основі фізичної сутті процесу та з 

урахуванням очікуваного результату виконувати фізичне і 

математичне моделювання теплофізичних процесів, 

вибирати метод рішення поставлених задач та проводити 

аналіз отриманих результатів (ФК 20). 

- Знання і розуміння математики, фізики, хімії, 

газодинаміки, тепло - та масообміну, технічної 

термодинаміки, міцності, трансформації (перетворення) 

енергії, технічної механіки, що лежать в основі 

спеціальності «Теплоенергетика» відповідної спеціалізації, 

на рівні, необхідному для досягнення результатів освітньої 

програми (ЗН 1). 



7 

- Знання і розуміння інженерних дисциплін на рівні, 

необхідному для досягнення інших результатів освітньої 

програми, в тому числі певна обізнаність в останніх 

досягненнях науки і техніки (ЗН 2). 

- Знання і розуміння міждисциплінарного контексту 

спеціальності «Теплоенергетика» (ЗН 3). 

Знання і розуміння схем, конструкцій і принципу дії 

теплообмінного обладнання, вимог щодо безпечної 

експлуатації енергетичного обладнання (ЗН 5). 

- Розуміти  основні  властивості  та  обмеження  

застосовуваних  матеріалів,  

обладнання та інструментів, інженерних технологій і 

процесів (ЗН 7). 

-Розуміння  складних  інженерних  технологій,  процесів,  

систем  і  обладнання; уміння обирати і застосовувати 

придатні типові аналітичні, розрахункові та 

експериментальні методи; уміння правильно 

інтерпретувати результати таких досліджень (УМ 1). 

- 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). 

-Лабораторні вміння планувати і виконувати 

експериментальні дослідження за допомогою 

інструментальних засобів (вимірювальних приладів), 

оцінювати похибки проведення досліджень, робити 

висновки (УМ 7). 

-Уміння вибирати сучасні методи і застосовувати засоби, 

прилади та вимірювальну техніку для здійснення 

теплофізичного експерименту (УМ 20). 

-Уміння  на основі аналізу фізичної сутті процесу обирати 

метод і виконувати моделювання теплофізичних процесів 

(УМ 23). 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, підручники та методична література з 

дисципліни. 

Форма 

проведення занять 

Лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, курсовий 

проект 

Семестровий 

контроль 

Екзамен 5 семестр, залік, залік по курсовому проекту 6 

семестр 
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Дисципліна Методи  дослідження теплових і масообмінних процесів. 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 5,0 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін, як тепломасообмін, технічні 

засоби теплофізичного експерименту, теплотехнічні 

вимірювання та пристрої; вища математика, інженерна 

графіка. Також є базовою для підготовки фахівця за 

освітньою програмою «Моделювання і комп'ютерні 

технології в теплофізиці».  

Що буде 

вивчатися 

Фізична сутність проходження процесів теплообміну в 

гомогенних середовищах та сумісних процесів тепло- і 

масообміну в гетерогенних пористих системах. Існуючі 

аналітичні, чисельні та експериментальні методи 

дослідження процесів тепло- і масообміну, їх застосування 

при вирішенні конкретних задач оптимізації режимів 

роботи промислового і енергетичного обладнання.  

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Велика кількість матеріалів, в яких є потреба досліджувати 

теплообмін відноситься до класу капілярно-пористих 

матеріалів. Пори таких матеріалів частково заповнені 

рідиною та паро-повітряною сумішшю. Нагрівання або 

охолодження таких матеріалів супроводжується дифузією 

або фільтрацією рідкої і газової фаз, а також 

випаровуванням рідини або конденсацією пари в порах 

тіла. Щоб оцінити вплив масопереносних процесів на 

теплообмін в пористих системах, їх необхідно 

досліджувати у взаємозв’язку. Даний курс включає 

розглядання методів дослідження як теплообміну в 

гомогенних середовищах, так і сумісних процесів тепло- і 

масообміну в гетерогенних середовищах без і з наявністю 

твердої фази. Його вивчення забезпечить для фахівця-

теплофізика практичні навички проведення теоретичних і 

експериментальних  досліджень тепломасообмінних 

процесів.   

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Знання і розуміння методів наукового дослідження 

сумісних процесів тепломасообміну;  створення фізичних і 

математичних моделей при протіканні цих процесів 

реальних системах та знання аналітичних і чисельних 

підходів їх рішення; навички проектування 
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експериментальних установок для дослідження 

конвективного теплообміну в одно- і двохфазних 

середовищах.  

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 (ФК 1). 

- Здатність застосовувати і інтегрувати знання і розуміння 

інших  інженерних  дисциплін для вирішення професійних 

проблем (ФК 2). 

- Здатність продемонструвати знання і розуміння 

математичних принципів і методів, необхідних в 

теплоенергетичній галузі (ФК 4). 

- Здатність виявляти, класифікувати і описати ефективність 

систем і компонентів на основі використання аналітичних 

методів і методів моделювання в теплоенергетичній галузі 

(ФК 5). 

-Здатність досліджувати та визначити проблему і 

ідентифікувати обмеження, включаючи ті, що пов’язані з 

проблемами охорони природи, сталого розвитку, здоров'я і 

безпеки та оцінками ризиків в теплоенергетичній галузі 

(ФК 6). 

- 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). 

- Здатність продемонструвати знання характеристик і 

властивостей матеріалів, обладнання, процесів в 

теплоенергетичній галузі (ФК 13). 

- Здатність на основі фізичної сутті процесу та з 

урахуванням очікуваного результату виконувати фізичне і 

математичне моделювання теплофізичних процесів, 

вибирати метод рішення поставлених задач та проводити 

аналіз отриманих результатів (ФК 20). 

- Знання і розуміння математики, фізики, хімії, 

газодинаміки, тепло - та масообміну, технічної 

термодинаміки, міцності, трансформації (перетворення) 

енергії, технічної механіки, що лежать в основі 

спеціальності «Теплоенергетика» відповідної спеціалізації, 

на рівні, необхідному для досягнення результатів освітньої 

програми (ЗН 1). 

- Знання і розуміння інженерних дисциплін на рівні, 
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необхідному для досягнення інших результатів освітньої 

програми, в тому числі певна обізнаність в останніх 

досягненнях науки і техніки (ЗН 2). 

- Знання і розуміння міждисциплінарного контексту 

спеціальності «Теплоенергетика» (ЗН 3). 

Знання і розуміння схем, конструкцій і принципу дії 

теплообмінного обладнання, вимог щодо безпечної 

експлуатації енергетичного обладнання (ЗН 5). 

- Розуміти  основні  властивості  та  обмеження  

застосовуваних  матеріалів,  

обладнання та інструментів, інженерних технологій і 

процесів (ЗН 7). 

-Розуміння  складних  інженерних  технологій,  процесів,  

систем  і  обладнання; уміння обирати і застосовувати 

придатні типові аналітичні, розрахункові та 

експериментальні методи; уміння правильно 

інтерпретувати результати таких досліджень (УМ 1). 

- 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). 

-Лабораторні вміння планувати і виконувати 

експериментальні дослідження за допомогою 

інструментальних засобів (вимірювальних приладів), 

оцінювати похибки проведення досліджень, робити 

висновки (УМ 7). 

-Уміння вибирати сучасні методи і застосовувати засоби, 

прилади та вимірювальну техніку для здійснення 

теплофізичного експерименту (УМ 20). 

-Уміння  на основі аналізу фізичної сутті процесу обирати 

метод і виконувати моделювання теплофізичних процесів 

(УМ 23). 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, підручники та методична література з 

дисципліни. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, курсовий 

проект 

Семестровий 

контроль 

Екзамен 5 семестр, залік, залік по курсовому проекту 6 

семестр 
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Дисципліна Методи  дослідження процесів тепло- і масообміну в 

суцільних та дисперсних середовищах 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 5,0 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(ТЕФ) 

Вимоги до 

початку 

вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні таких дисциплін, як тепломасообмін, 

гідрогазодинаміка, технічні засоби теплофізичного 

експерименту, теплотехнічні вимірювання та пристрої; 

вища математика, інженерна графіка. Також є базовою для 

підготовки фахівця за освітньою програмою 

«Моделювання і комп'ютерні технології в теплофізиці».  

Що буде 

вивчатися 

Фізична сутність проходження процесів теплообміну в 

гомогенних середовищах та сумісних процесів тепло- і 

масообміну в гетерогенних суцільних і диспергованих 

середовищах. Існуючі аналітичні, чисельні та 

експериментальні методи дослідження процесів тепло- і 

масообміну в суцільних і дисперсних системах, їх 

застосування при вирішенні конкретних задач оптимізації 

режимів роботи промислового і енергетичного обладнання.  

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Інтенсифікація теплових і масообмінних процесів в 

промисловому і енергетичному обладнанні, в системах 

теплоізоляції і охолодження часто досягається шляхом 

диспергування твердих і рідких середовищ. Методи 

дослідження тепло- або масообміну в суцільних 

середовищах не дозволяють отримати адекватні результати 

для дисперсних середовищ, якщо не враховувати 

збільшення поверхні тепломасообміну Даний курс включає 

розглядання методів дослідження теплообміну, сумісних 

процесів тепло- і масообміну в гомогенних, гетерогенних, 

суцільних та дисперсних  середовищах. Його вивчення 

забезпечить для фахівця-теплофізика практичні навички 

організації та проведення теоретичних і 

експериментальних  досліджень широкого кола 

тепломасообмінних процесів, актуальних при модернізації 

існуючих, або створенні нових енергетичних технологій та 

обладнання .   

Чому можна 

навчитися 

(результати 

Знання і розуміння методів наукового дослідження 

сумісних процесів тепломасообміну;  створення фізичних і 

математичних моделей при протіканні цих процесів 
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навчання) реальних системах та знання аналітичних і чисельних 

підходів їх рішення; навички проектування 

експериментальних установок для дослідження 

конвективного теплообміну в одно- і двохфазних 

середовищах.  

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 (ФК 1). 

- Здатність застосовувати і інтегрувати знання і розуміння 

інших  інженерних  дисциплін для вирішення професійних 

проблем (ФК 2). 

- Здатність продемонструвати знання і розуміння 

математичних принципів і методів, необхідних в 

теплоенергетичній галузі (ФК 4). 

- Здатність виявляти, класифікувати і описати ефективність 

систем і компонентів на основі використання аналітичних 

методів і методів моделювання в теплоенергетичній галузі 

(ФК 5). 

-Здатність досліджувати та визначити проблему і 

ідентифікувати обмеження, включаючи ті, що пов’язані з 

проблемами охорони природи, сталого розвитку, здоров'я і 

безпеки та оцінками ризиків в теплоенергетичній галузі 

(ФК 6). 

- 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). 

- Здатність продемонструвати знання характеристик і 

властивостей матеріалів, обладнання, процесів в 

теплоенергетичній галузі (ФК 13). 

- Здатність на основі фізичної сутті процесу та з 

урахуванням очікуваного результату виконувати фізичне і 

математичне моделювання теплофізичних процесів, 

вибирати метод рішення поставлених задач та проводити 

аналіз отриманих результатів (ФК 20). 

- Знання і розуміння математики, фізики, хімії, 

газодинаміки, тепло - та масообміну, технічної 

термодинаміки, міцності, трансформації (перетворення) 

енергії, технічної механіки, що лежать в основі 

спеціальності «Теплоенергетика» відповідної спеціалізації, 

на рівні, необхідному для досягнення результатів освітньої 
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програми (ЗН 1). 

- Знання і розуміння інженерних дисциплін на рівні, 

необхідному для досягнення інших результатів освітньої 

програми, в тому числі певна обізнаність в останніх 

досягненнях науки і техніки (ЗН 2). 

- Знання і розуміння міждисциплінарного контексту 

спеціальності «Теплоенергетика» (ЗН 3). 

Знання і розуміння схем, конструкцій і принципу дії 

теплообмінного обладнання, вимог щодо безпечної 

експлуатації енергетичного обладнання (ЗН 5). 

- Розуміти  основні  властивості  та  обмеження  

застосовуваних  матеріалів,  

обладнання та інструментів, інженерних технологій і 

процесів (ЗН 7). 

-Розуміння  складних  інженерних  технологій,  процесів,  

систем  і  обладнання; уміння обирати і застосовувати 

придатні типові аналітичні, розрахункові та 

експериментальні методи; уміння правильно 

інтерпретувати результати таких досліджень (УМ 1). 

- 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). 

-Лабораторні вміння планувати і виконувати 

експериментальні дослідження за допомогою 

інструментальних засобів (вимірювальних приладів), 

оцінювати похибки проведення досліджень, робити 

висновки (УМ 7). 

-Уміння вибирати сучасні методи і застосовувати засоби, 

прилади та вимірювальну техніку для здійснення 

теплофізичного експерименту (УМ 20). 

-Уміння  на основі аналізу фізичної сутті процесу обирати 

метод і виконувати моделювання теплофізичних процесів 

(УМ 23). 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, підручники та методична література з 

дисципліни. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, курсовий 

проект 
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Семестровий 

контроль 

Екзамен 5 семестр, залік, залік по курсовому проекту 6 

семестр 

 

ПВ 2. Навчальні дисципліни з теплообмінних апаратів в енергетиці 

 
Дисципліна Теплообмінні апарати та теплоносії 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3,4 

Обсяг 9,0 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 «Інформаційні 

технології», «Теплообмін при фазових перетвореннях і 

випромінюванні», «Технічна механіка».  

Що буде 

вивчатися 

Теплообмінні апарати, їх конструкції, методи розрахунку, 

матеріали, які використовуються при їх виготовлені. 

Теплоносії, їх властивості, умови використання. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Теплообмінні апарати широко використовуються в 

енергетиці, хімічній, нафтопереробній, харчовій 

промисловості. Надійна ефективна робота теплообмінного 

обладнання можлива тільки при правильному проектуванні 

з врахуванням всіх особливостей процесів, що 

відбуваються в них. Тому необхідно знати методику 

розрахунку,  залежності, які описують ці процеси та вміти 

їх застосовувати. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Вибирати відповідні конструкції теплообмінних апаратів, 

необхідні теплоносії, конструкційні матеріали, проводити 

теплові, гідравлічні та механічні розрахунки 

теплообмінного обладнання. Виконувати технічні 

креслення апаратів із застосуванням сучасних 

автоматизованих систем проєктування. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Здатність застосовувати відповідні кількісні математичні, 

наукові і технічні методи і комп'ютерне програмне 

забезпечення для вирішення інженерних завдань в 

теплоенергетичній галузі. ФК 1 

Здатність застосовувати і інтегрувати знання і розуміння 

інших інженерних дисциплін. ФК 2 

Здатність продемонструвати практичні інженерні навички 

при проектуванні та експлуатації теплоенергетичного 

обладнання. ФК 3 

Здатність виявляти, класифікувати і описати ефективність 

систем і компонентів на основі використання аналітичних 



15 

методів і методів моделювання в теплоенергетичній галузі. 

ФК 5 

Здатність продемонструвати розуміння ширшого 

міждисциплінарного інженерного контексту і його 

основних принципів. ФК 8 

Здатність демонструвати розуміння питань використання 

технічної літератури та інших джерел інформації в 

теплоенергетичній галузі. ФК 9 

Здатність розробляти плани і проекти для забезпечення 

досягнення поставленої певної мети з урахуванням всіх 

аспектів вирішуваної проблеми, включаючи виробництво, 

експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію 

теплоенергетичного обладнання. ФК 10 

Здатність продемонструвати розуміння необхідності 

дотримання професійних і етичних стандартів високого 

рівня у діяльності в теплоенергетичній галузі. ФК 11 

Здатність демонструвати розуміння проблем якості в 

теплоенергетичній галузі. ФК 12 

Здатність продемонструвати знання характеристик і 

властивостей матеріалів, обладнання, процесів в 

теплоенергетичній галузі. ФК 13 

Здатність застосовувати методи оцінки теплогідравлічної 

надійності теплоенергетичного устаткування. ФК 15 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, підручники та методичні вказівки з 

дисципліни. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття, комп’ютерний практикум, 

курсовий проєкт. 

Семестровий 

контроль 

Екзамен - 6 семестр, залік ‒ 7 семестр, захист проєкту - 7 

семестр. 

 

Дисципліна Парогенератори та теплообмінники АЕС 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3,4 

Обсяг 9,0 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 «Інформаційні 

технології», «Теплообмін при фазових перетвореннях і 

випромінюванні», «Технічна механіка». 

Що буде Теплообмінники, що використовуються в складі атомних 
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вивчатися електростанцій, в тому числі, парогенератори, їх 

конструкції, принципи роботи, методи розрахунку, 

матеріали, що використовуються при їх виготовлені. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Теплообмінники складають значну частину обладнання 

атомних та теплових електростанцій. Розробка, 

конструювання теплообмінного обладнання АЕС вимагає 

застосування надійних методів розрахунку, які засновані на 

знанні закономірностей процесів в цих апаратах та вмінні 

їж застосовувати. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

В результаті навчання студент буде знати склад 

теплообмінного обладнання АЕС, схеми включення, 

принципи роботи, конструкційні матеріали.  Студенти 

вивчать методику розрахунку теплообмінних апаратів та 

принципи конструювання. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Здатність застосовувати відповідні кількісні математичні, 

наукові і технічні методи і комп'ютерне програмне 

забезпечення для вирішення інженерних завдань в 

теплоенергетичній галузі. ФК 1 

Здатність застосовувати і інтегрувати знання і розуміння 

інших інженерних дисциплін. ФК 2 

Здатність продемонструвати практичні інженерні навички 

при проектуванні та експлуатації теплоенергетичного 

обладнання. ФК 3 

Здатність виявляти, класифікувати і описати ефективність 

систем і компонентів на основі використання аналітичних 

методів і методів моделювання в теплоенергетичній галузі. 

ФК 5 

Здатність продемонструвати розуміння ширшого 

міждисциплінарного інженерного контексту і його 

основних принципів. ФК 8 

Здатність демонструвати розуміння питань використання 

технічної літератури та інших джерел інформації в 

теплоенергетичній галузі. ФК 9 

Здатність розробляти плани і проекти для забезпечення 

досягнення поставленої певної мети з урахуванням всіх 

аспектів вирішуваної проблеми, включаючи виробництво, 

експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію 

теплоенергетичного обладнання. ФК 10 

Здатність продемонструвати розуміння необхідності 

дотримання професійних і етичних стандартів високого 

рівня у діяльності в теплоенергетичній галузі. ФК 11 

Здатність демонструвати розуміння проблем якості в 

теплоенергетичній галузі. ФК 12 

Здатність продемонструвати знання характеристик і 

властивостей матеріалів, обладнання, процесів в 
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теплоенергетичній галузі. ФК 13 

Здатність застосовувати методи оцінки теплогідравлічної 

надійності теплоенергетичного устаткування. ФК 15 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, підручники та методичні вказівки з 

дисципліни. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття, комп’ютерний практикум, 

курсовий проєкт. 

Семестровий 

контроль 

Екзамен - 6 семестр, залік ‒ 7 семестр, захист проєкту - 7 

семестр. 

 

 

Дисципліна Енергетичні та промислові теплообмінники 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3,4 

Обсяг 9,0 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 «Інформаційні 

технології», «Теплообмін при фазових перетвореннях і 

випромінюванні», «Технічна механіка». 

Що буде 

вивчатися 

Теплообмінники та теплоносії, що використовуються в 

енергетичній, хімічній та інших галузях промисловості, їх 

конструкції, принципи роботи, методи розрахунку, 

матеріали, що використовуються при їх виготовлені. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Подальший розвиток енергетики, промисловості 

призводить до збільшення впливу на навколишнє 

середовище. У зв’язку з цим розробка нових екологічно 

чистих технологічних процесів потребує використання 

широкого класу додаткового теплообмінного обладнання. 

Тому вивчення сучасних методів розрахунку, проєктування 

з метою підвищення ефективності, надійності та 

екологічної чистоти цих пристроїв є без сумніву 

актуальним. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

В результаті навчання студенти будуть знати класифікацію 

теплообмінників, правила і методи вибору теплотехнічного 

обладнання, послідовність проєктування теплообмінних 

апаратів, процеси, що відбуваються в цих апаратах, 

розрахункові залежності, що описують ці процеси. 

Студенті набудуть досвіду у виконанні проектних завдань 

зі створення нового обладнання. 
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Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Здатність застосовувати відповідні кількісні математичні, 

наукові і технічні методи і комп'ютерне програмне 

забезпечення для вирішення інженерних завдань в 

теплоенергетичній галузі. ФК 1 

Здатність застосовувати і інтегрувати знання і розуміння 

інших інженерних дисциплін. ФК 2 

Здатність продемонструвати практичні інженерні навички 

при проектуванні та експлуатації теплоенергетичного 

обладнання. ФК 3 

Здатність виявляти, класифікувати і описати ефективність 

систем і компонентів на основі використання аналітичних 

методів і методів моделювання в теплоенергетичній галузі. 

ФК 5 

Здатність продемонструвати розуміння ширшого 

міждисциплінарного інженерного контексту і його 

основних принципів. ФК 8 

Здатність демонструвати розуміння питань використання 

технічної літератури та інших джерел інформації в 

теплоенергетичній галузі. ФК 9 

Здатність розробляти плани і проекти для забезпечення 

досягнення поставленої певної мети з урахуванням всіх 

аспектів вирішуваної проблеми, включаючи виробництво, 

експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію 

теплоенергетичного обладнання. ФК 10 

Здатність продемонструвати розуміння необхідності 

дотримання професійних і етичних стандартів високого 

рівня у діяльності в теплоенергетичній галузі. ФК 11 

Здатність демонструвати розуміння проблем якості в 

теплоенергетичній галузі. ФК 12 

Здатність продемонструвати знання характеристик і 

властивостей матеріалів, обладнання, процесів в 

теплоенергетичній галузі. ФК 13 

Здатність застосовувати методи оцінки теплогідравлічної 

надійності теплоенергетичного устаткування. ФК 15 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, підручники та методичні вказівки з 

дисципліни. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття, комп’ютерний практикум, 

курсовий проєкт. 

Семестровий 

контроль 

Екзамен - 6 семестр, залік, захист проєкту - 7 семестр. 
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ПВ 3. Навчальні дисципліни з математичного моделювання теплофізичних 

процесів 

 
Дисципліна Математичне моделювання теплофізичних процесів  

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 7,5  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, 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 

(результати 

навчання) 

 на основі фізичної моделі об’єкту або процесу і 

поставленої задачі моделювання обирати метод 

моделювання процесів і створювати математичну 

модель, яка має певну ступінь достовірності; 
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 опанувати основні методи побудови розрахункових схем 

математичних моделей у диференціальному виді; 

 опанувати основні методи чисельного розв’язку 

розрахункових схем математичних моделей; 

 ознайомитися з програмними продуктами, які 

використовуються для розв’язку розрахункових схем і 

математичних моделей у диференціальному виді; 

 виконувати оцінювання результатів математичного 

моделювання. 

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. 

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. 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, підручник 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття 

Семестровий 

контроль 

Екзамени, розрахункові роботи, 7, 8 семестри 
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Дисципліна Методи математичного моделювання теплофізичних 

процесів 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 7,5 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 технічна термодинаміка, 

гідрогазодинаміка, тепломасообмін, інформаційні 

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) 

 на основі фізичної моделі процесу і поставленої задачі 

моделювання обирати метод моделювання процесів 

конвективного і променевого теплообміну і створювати 

математичну модель, яка має певну ступінь 

достовірності; 

 опанувати основні методи побудови розрахункових схем 

математичних моделей у диференціальному виді; 

 опанувати основні методи чисельного розв’язку 
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розрахункових схем математичних моделей; 

 виконувати оцінювання результатів математичного 

моделювання. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

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. 

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. 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, підручник 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття 

Семестровий 

контроль 

Екзамени, 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) 
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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, 

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. 
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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 

Екзамени, розрахункові роботи, 7, 8 семестри 

 


