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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1.1 Місце дисципліни в структурі ОПП: 
 

Необхідна навчальна база для вивчення даної дисципліни:   фізика; хімія; техніч-
на термодинаміка і тепломасообмін; тепломасообмінні апарати ТЕС і АЕС. 
 
1.2 Обсяг робочої програми: 

- загальна кількість годин 90 годин; 
- лекцій 24 годин; 
- практичних занять 14 годин; 
- самостійної роботи 52 години. 

Вид контролю: Іспит. 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, магістр. 

 
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
2.1 Мета навчальної дисципліни  
Мета навчальної дисципліни - створити основу для подальшої професійної дія-

льності випускника як інженера-теплоенергетика у галузі розробки, проектування, 
дослідження та експлуатації парогенераторів теплових електричних станцій (ТЕС) 
та атомних електричних станцій (АЕС). Надати необхідні знання для проведення 
аналізу технічної документації та літературних даних, проектування, експлуатації та 
досліджень теплоенергетичного обладнання у теплоенергетиці. Використати ці 
знання у процесі виконання та захисту дипломного проекта. 

 
2.2 Завдання навчальної дисципліни 
Завданням навчальної дисципліни У результаті вивчення навчальної дисциплі-

ни студент повинен: 
знати: Технологічні схеми виробництва пари на АЕС. Теплові схеми, кла-

сифікацію та особливості блоків АЕС. Основи теорії атома та атомного ядра. Радіо-
активність. Енергія розщеплення ядра атома. Фізика нейтронів. Ядерні реакції 
(нейтроно-ядерні взаїмодії). Діфузія та сповільнення нейтронів. Види та властивості 
ядерного енергетичного  палива. Ланцюгова реакція розщеплення. Основи теплома-
сообміну у контурах енергетичних реакторів. Вимоги до конструкційних матеріалів 
реакторів. Тепловиділяючі елементи. Принцип дії та класифікація парогенераторів 
АЕС. Конструкційні та експлуатаційні особливості теплоенергетичного обладнання  
блоків АЕС України. Екологічні аспекти діяльності АЕС. Основи радіаційної безпе-
ки на АЕС. 
вміти: Виконувати розрахунок елементарного складу та властивостей ядерного 

енергетичного палива (характеристики взаємодії нейтрона з ядрами атомів). 
Оцінювати характеристики заповільнювача нейтронів. Оцінювати коефіціент роз-
множення нейтронів (формула чотирьох співмножників). Визначати геометричні 
розміри активної зони реактора. Розраховувати теплову потужність реактора ка-
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нального типу. Аналізувати схеми елементів основного теплоенергетичного обла-
данання ЯЕУ.  

 
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Модуль 1 

Фізичні основи ядерної енергетики 
 

Змістовий модуль 1.  
Фізична картина будови і процесів в ядрі атома 

 
Змістовий модуль 2.  

Енергетичний ядерний реактор 
 

Модуль 2 
Тепломасообмін в контурах реакторної установки 

 
Змістовий модуль 3.  
Конструкції та режими роботи теплоенергетичного обладнання першого ко-

нтуру АЕС.  
 
Змістовий модуль 4.  
Конструкції та режими роботи теплоенергетичного обладнання другого кон-

туру АЕС 
 

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

Лекції, практичні заняття, робота над відповідями на тестові питання, самос-
тійна робота над лекційними матеріалами та матеріалами по темах курсу. 

 
6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 
Усне опитування на лекціях, перевірка рішень завдань на практичних заняттях, 

перевірка тестових завдань на протязі семестру. 
 

6.1 Поточний тестовий контроль знань  
 

На протязі семестру студент виконує завдання по тестовому контролю знань. 
Тестові завдання студент отримує в INTERNET, де на сайті УЇПА для нього відкри-
то персональну сторінку. Ці завдання студент отримує у вигляді 5 питань, що 
містяться у файлі. Всі питання в файлі розбиті по 9 темам, які відповідають 
змістовним темам дисципліни згідно з її учбовою програмою.  
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Файл завдання формується при кожному зверненні студента( з 25 питань, що 
составлені зазадалегідь) за допомогою генератора псевдовипадкових чисел. 
Відповіді на питання представляються у вигляді ряду номерів вибраних варіантів.  

Максимальна кількість балів, які може отримати студент за відповіді на всі те-
сти протягом семестру - 24 (загальна сума балів по учбовій дисципліні за семестр- 
100). 

 
6.2. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Приклад для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсу-
мковий 
залік 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 100 
Т1-Т4 Т5-Т8 Т9-Т12  

30 30 40 100 
 
Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

 
7. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

 
7.1 Методичні матеріали 

1 Конспект лекцій (електронний) (2015 рік, О. Б. Гулей). 
2 Ядерні енергетичні установки. Робоча програма, методичні вказівки і конт-

рольні завдання для студентів заочної форми навчання спеціальності 
7.090500 «Теплові електричні станції» / Упоряд. О. Б. Гулей. - Харків: 
УІПА, 2013.- 33 с. 

3 Фізичні основи ядерної енергетики: Навчальний посібник для студентів те-
плоенергетичних спеціальностей / Упоряд. Ґулей О. Б. – Харків: УІПА, 
2007. -52 с. 

4 Методичні вказівки з розрахунку основних конструкційних  параметрів і 
технічних характеристик активної зони реактора ядерної енергетичної 
установки / Упоряд. Ґулей О. Б. - Харків: УІПА, 2004. - 40 с. 

5 Водо-водяні енергетичні ядерні реактори і парогенератори атомних елект-
ричних станцій. Принципи роботи й основні технічні рішення: Навчальний 
посібник для студентов теплоенергетичних спеціальностей / - Харків: 
УІПА, - 2007. - 42 стор. 
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Ядерні енергетичні установки. Методичні вказівки до практичних занять 
для студентів денної та заочної форми навчання, спеціальність 8.05060103 - 
«Теплові електричні станції» / Упоряд. О. Б. Гулей. - Харків: УІПА, 2015.- 
54 с. 

7.2. Рекомендована література 
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Базова 
1. Дементьев Б. А. Ядерные энергетические реакторы: Учебник для вузов – М.: 

Энергоатомиздат, 1984.- 249 с. 
2. Нигматулин И. Н., Нигматулин Б. И. Ядерные энергетические установки: 

Учебник для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 168 с. 
3. Широков С. В. Физика ядерных реакторов: Учебн. пособие.- К.:Вища шк., 

1993.- 228 с. 
4. Ганчев Б.Г. и др.. Ядерные энергетические установки / Под ред. 

Н.А.Доллежаля.- М.: Энергоатомиздат, 1991. - 500 с. 
5. Л. В. Матвеев, А. П. Рудик. Почти все о ядерном реакторе. М., 1990 г. 
6. Саркисов А.А., Пучков В.Н. Физические основы эксплуатации ядерных паро-

производящих установок. Атомэнергоиздат, М., 1987 г. 
7. Рассохин Н.Г. Парогенераторные установки атомных электростан-

ций:Учебник для вузов.-3-е изд., перераб. и доп.-М.:Энергоатомиздат, 1987. –384 с. 
 

Допоміжна 
1. Владимиров В. И. Практические задачи по эксплуатации ядерных реакторов. 

– 4-е изд. М.: Энергоатомиздат, 1986. - 268 стр. 
2. Кузнецов Н. М., Канаев А. А., Кооп И. З. Энергетическое оборудование бло-

ков АЭС. – Л.: ЛПИ, 1985. – 112 с. 
3. Рассохин Н.Г. Мельников В.Н.  Парогенераторы, сепараторы и пароприёмные 

устройства АЭС. Москва. Энергоатомиздат, 1985 г. 
 

7.3. Інформаційні ресурси 
 

Сайти, на яких розміщені матеріали (підручники, навчальні посібники, справочні видан-
ня та ін.) по темах навчальної дисципліни: LetitBit.net; Turbobit.net; Shareflare.net. 
На сайтах є можливість безкоштовно отримати матеріали пошуку. 
 


