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ВИБІРКОВІ КУРСИ 
ОНП «ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» 

 
 

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ГАЗОТУРБІННИХ АГРЕГАТІВ 
 

Автор курсу: Сергій Сербін, д-р техн. наук, професор, професор кафедри 
турбін. 

Анотація курсу 

Дисципліна спрямована на одержання новітніх знань про сучасні 
напрямки підвищення екологічної ефективності газотурбінних двигунів та 
енергетичних установок на їх основі. В дисципліні розглядаються основні 
механізми утворення забруднюючих речовин в газотурбінних двигунах, методи 
прогнозування екологічних характеристик та напрямки зменшення викидів 
шкідливих компонентів.  

Дисципліна повинна надати аспірантам глибинні професійні знання та 
навички стосовно теоретичних засад, які лежать в основі сучасних методів 
екологічно чистої генерації енергії, виробити у аспірантів здатність до 
реалізації цих знань у своїй науковій та практичній діяльності. 

Матеріал дисципліни містить також питання, необхідні для проєктування 
екологічно чистих елементів енергетичних установок із газотурбінними 
агрегатами, а також для самостійного поглиблення знань із спеціальності. 

В ході вивчення дисципліни аспірант ознайомиться з сутністю сучасних 
та перспективних методів генерації енергії в турбоустановках та 
низькоемісійного спалювання палив, які засновані на екологічно чистих 
технологіях використання органічних ресурсів, з шляхами реалізації цих 
технологій при розв’язанні наукових завдань проєктування та виробництва. 

Ключові слова: газотурбінний двигун, малоемісійна камера згоряння, 
викиди токсичних компонентів, спалювання палив, екологічні проблеми. 

 
 
 
 
 
 



ТЕРМОХІМІЧНІ СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК 
 

Автор курсу: Олександр Чередніченко, д-р техн. наук, професор кафедри 
експлуатації СЕУ та теплоенергетики. 

Анотація курсу 

Дисципліна спрямована на одержання новітніх знань про сучасні 
напрямки підвищення ефективності енергетичних установок використанням 
термохімічних технологій утилізації теплоти. В дисципліні розглядаються 
можливості застосування термохімічних технологій в енергетиці, порівнюються 
енергетичні ефективності різних теплових схем енергокомплексів, а також 
проводиться оцінка методами математичного моделювання впливу параметрів 
термохімічної конверсії палив на ефективність і екологічність енергетичних 
систем. 

Дисципліна повинна надати аспірантам глибинні професійні знання та 
навички стосовно теоретичних засад, які лежать в основі сучасних методів 
підвищення ефективності енергетичних установок, виробити у аспірантів 
здатність до реалізації цих знань у своїй науковій та практичній діяльності. 

В ході вивчення дисципліни аспірант ознайомиться з сутністю сучасних 
та перспективних методів підвищення ефективності енергетичних установок, 
які засновані на термохімічних технологіях утилізації теплоти, з шляхами 
реалізації цих технологій при розв’язанні наукових завдань проєктування та 
виробництва. 

Ключові слова: термохімічні технології, утилізація теплоти, 
газотурбінний двигун, комбінована енергетична установка. 

 
 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СХЕМ, ЦИКЛІВ ТА 
ЕЛЕМЕНТІВ ГАЗОТУРБІННИХ АГРЕГАТІВ 

 
Автор курсу: Олександр Чередніченко, д-р техн. наук, професор кафедри 

експлуатації СЕУ та теплоенергетики. 

Анотація курсу 

Дисципліна спрямована на освоєння сучасних знань і методів підвищення 
ефективності теплових схем, термодинамічних циклів та ефективності окремих 



елементів газотурбінних агрегатів, а також на отримання практичних навичок 
при проведенні теоретичних досліджень в галузі газотурбобудування.  

Дисципліна повинна ознайомити студентів з особливостями конструкції, 
перспективними схемами та термодинамічними циклами суднових та 
стаціонарних газотурбінних і парогазових установок, зі шляхами підвищення 
техніко-економічної ефективності окремих елементів газотурбінних агрегатів, 
принципами математичного моделювання процесів інтенсифікації 
теплообмінних процесів в елементах суднових та стаціонарних установок, 
перспективами поліпшення екологічних властивостей газотурбінних двигунів. 

Ключові слова: газотурбінний агрегат, парогазова установка, 
термодинамічний цикл, теплова схема, ефективність. 

 
 

СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ ЦИКЛОВОГО ПОВІТРЯ В 
ЕНЕРГОУСТАНОВКАХ 

 
Автор курсу: Микола Радченко, д-р техн. наук, професор, завідувач 

кафедри кондиціювання та рефрижерації. 

Анотація курсу 

Дисципліна спрямована на одержання базових знань з теоретичних основ 
процесів охолодження циклового повітря в енергоустановках, сучасних методів 
охолодження, принципу дії енергоустановок з охолодженням циклового 
повітря, вироблення у них практичних навичок з проєктування та експлуатації 
систем охолодження циклового повітря в енергоустановках. 

Дисципліна повинна надати аспірантам глибинні професійні знання щодо 
теоретичних засад сучасних методів проєктування систем охолодження 
циклового повітря двигунів енергоустановок, виробити у них навички 
інноваційної діяльності, здатність до реалізації отриманих знань у науковій та 
практичній роботі. 

У процесі вивчення дисципліни аспіранти ознайомлюються з найбільш 
поширеними та перспективними системами охолодження циклового повітря 
двигунів енергоустановок, критеріями оцінки їх ефективності, теоретичними 
основами розрахунку характеристик і параметрів процесів та методами 
визначення раціональних характеристик систем охолодження, шляхами їх 



реалізації при вирішенні завдань у наукових дослідженнях, при проєктуванні та 
експлуатації.  

Ключові слова: кліматичні умови, циклове повітря, система охолодження, 
холодоносій, трансформація теплоти, теплове навантаження. 

 
 

СИСТЕМИ АВТОНОМНОГО ЕНЕРГО-, ТЕПЛО- ТА 
ХОЛОДОПОСТАЧАННЯ 

 
Автор курсу: Микола Радченко, д-р техн. наук, професор, завідувач 

кафедри кондиціювання та рефрижерації. 

Анотація курсу 

Дисципліна спрямована на надання високого рівня знань з конструкції, 
теплових схем та принципів використання в промисловості, енергетиці та 
агропромисловому комплексі систем автономного енерго-, тепло- та 
холодопостачання. 

В процесі навчання аспіранти повинні одержати знання щодо сучасних 
методів конструювання систем автономного енерго-, тепло- та 
холодопостачання, отримати навички інноваційної діяльності, здатність до 
реалізації одержаних знань у науковій та практичній роботі. 

В процесі вивчення дисципліни аспіранти ознайомлюються з найбільш 
поширеними та перспективними схемами систем автономного енерго-, тепло- 
та холодопостачання, критеріями оцінки їх ефективності, теоретичними 
основами розрахунку характеристик і параметрів процесів та методами 
визначення раціональних характеристик цих систем, шляхами їх реалізації при 
вирішенні завдань у наукових дослідженнях, при проєктуванні та експлуатації.  

Ключові слова: енергопостачання, теплопостачання, холодопостачання, 
холодоносій, трансформація теплоти, теплове навантаження. 

 
 
 
 
 
 



СИСТЕМИ КОМБІНОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГІЇ, ТЕПЛА 
ТА ХОЛОДУ 

 
Автор курсу: Микола Радченко, д-р техн. наук, професор, завідувач 

кафедри кондиціювання та рефрижерації. 

Анотація курсу 

Дисципліна спрямована на надання високого рівня знань з будови, 
теплових схем та принципів використання в енергетичному машинобудуванні 
систем комбінованого виробництва енергії, тепла та холоду. 

В процесі навчання аспіранти повинні навчитися ставити та розв’язувати 
комплексні задачі в галузі енергетичного машинобудування та дослідницько-
інноваційної діяльності, пов’язані з розробкою, проєктуванням та 
експлуатацією систем комбінованого виробництва енергії, тепла та холоду. 

Дисципліна ознайомлює аспірантів з сучасними та перспективними 
схемами систем тригенерації – комбінованого виробництва енергії, тепла та 
холоду, критеріями оцінки їх ефективності, методами визначення раціональних 
характеристик цих систем, шляхами їх реалізації при вирішенні завдань у 
наукових дослідженнях, при проєктуванні та експлуатації.  

Ключові слова: тригенерація, генерація енергіх, генерація тепла, генерація 
холоду, трансформація теплоти, теплове навантаження. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВИБІРКОВІ КУРСИ 
ОНП «СУДНОБУДУВАННЯ» 

 
Вибірковий курс 1 

 
 

МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ РУШІЙНО-РУЛЬОВОГО КОМПЛЕКСУ 
СУДЕН ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ОСВОЄННЯ ОКЕАНУ 

 
Автор курсу: Юрій Король, канд. техн. наук, доцент, керівник навчально-

наукового центру «Гідромеханіка». 

Анотація курсу 

Освітніми програмами підготовки докторів філософії галузі знань 13 – 
«Механічна інженерія» передбачено набуття здобувачами знань, навичок та 
уміння в генерації нових ідей (креативність), здатності до практичного 
використання комп’ютеризованих систем проектування (CAD), виробництва 
(CAM), інженерних розрахунків (CAE) та спеціалізованого прикладного 
програмного забезпечення для виконання наукових досліджень.  

Зміст навчальної дисципліни «Методи оптимізації рушійно-рульового 
комплексу суден та технічних засобів освоєння океану» передбачає вивчення: 
засобів побудови тривимірних моделей суднових рушіїв та рулів; засоби 
визначення гідродинамічних характеристик ізольованих елементів рушійно-
рульового комплексу методами обчислювальної гідродинаміки; визначення 
гідродинамічних характеристик системи рушій-руль; визначення 
гідродинамічних характеристик корпус-рушій-руль. Навчальний процес 
здійснюється за допомогою ліцензованого програмного забезпечення CAD 
SolidWorks, CAE CFD FlowSimulation та FlowVision.  

Ключові слова: побудова тривимірних моделей рушіїв та рулів, 
обчислювальна гідродинаміка, визначення гідродинамічних характеристик 
рушійно-рульового комплексу.  

Курс призначений для здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії. 

 
 
 
 



РИЗИК ОРІЄНТОВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ СУДЕН ТА МОРСЬКИХ 
ПЛАВУЧИХ СПОРУД 

 
Автор курсу: Олександр Бондаренко, канд. техн. наук, професор кафедри 

теорії та проектування суден. 

Анотація курсу 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є наукові основи ризик-
орієнтовного проектування суден, морських плавучих споруд та засобів 
дослідження і освоєння Світового океану. У курсі конкретизується загальна 
методика проектування суден з використанням ризик-орієнтовного 
проектування, вивчаються кількісні та якісні методи оцінювання елементів 
ризику для суден, розглядається методологія оцінювання ефективності, 
надійності та безпеки суден та етапі концептуального проектування.  

Формування наступних компетентностей: наявність глибоких 
обґрунтованих знань в галузі суднобудування, судноремонту та водного 
транспорту; знання сучасного стану, засад і принципів забезпечення безпеки та 
вимог міжнародного та національного законодавства в області суднобудування, 
судноремонту та водного транспорту.  

Набуття наступних програмних результатів навчання: Демонструвати 
детальне розуміння методів проектування, оптимізації та удосконалення суден, 
морських, річкових плавучих споруд, засобів океанотехніки, підводних 
апаратів, суднових пристроїв та загальносуднових систем; Знати методи оцінки 
надійності при старінні та зношенні суден і суднових технічних засобів.  

У курсі вивчаються: Основні поняття теорії надійності, безпеки та ризику. 
Аварійність суден на морі: статистика, аналіз, тенденції, причини виникнення. 
Людський фактор та його вплив на безпеку суден. Надійність системи людина-
машина. Міжнародні стандарти в області аналізу та оцінювання безпеки. 
Моделювання різних типів аварійних ситуацій методом Монте-Карло. 
Оцінювання ризику аварій при експлуатації суден. Кількісні та якісні методи 
оцінювання елементів ризику для суден. Методи та інструменти ризик-
орієнтованого проектування. Методика формалізованої оцінки безпеки суден. 
Моделювання ризику та ризикових ситуацій. Оцінювання надійності суден по 
послідовно-паралельним логічних схемах. Логіко-ймовірнісний метод 
оцінювання надійності та безпеки суден. Параметричний метод оцінювання 
надійності суден. Методологія оцінювання ефективності, надійності та безпеки 



суден та етапі концептуального проектування. Теорія катастроф та її 
застосування при проектуванні суден.  

Курс призначений для здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії. 

 
 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА 
АВТОМАТИЗАЦІЇ СУДНОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 
 
Автор курсу: Олександр Щедролосєв, д-р техн. наук, професор, завідувач 

кафедри суднобудування та ремонту суден. 

Анотація курсу 

Освітніми програмами підготовки докторів філософії в галузі знань 13 –
«Механічна інженерія» передбачено підготовка фахівців, які здатні 
розв’язувати комплексні проблеми суднобудування та водного транспорту, 
проводити оригінальні самостійні наукові дослідження, здійснювати науково-
педагогічну діяльність.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Науково-технічні основи 
механізації та автоматизації суднобудівного виробництва» є науково-технічні 
основи механізації і автоматизації видів суднобудівного виробництва, 
проектування та вдосконалення технологічних процесів і виробничих систем.  

Конкретизується науково-технічні основи механізації та автоматизації 
виготовлення деталей корпусу судна; науково-технічні основи механізації та 
автоматизації виготовлення корпусних конструкцій та побудови корпусу судна; 
науково-технічні основи механізації та автоматизації виготовлення виробів 
корпусодобудовної номенклатури (КДН) і труб суднових систем; механізація 
робіт з фарбування, формування та опорядження приміщень судна, механізація 
судноремонтних робіт.  

Ключові слова: механізація і автоматизація, проектування технологічних 
процесів, види суднобудівного виробництва, технологічність.  

Курс призначений для здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії. 

 
 

 



НАУКОВІ ОСНОВИ КОНСТРУЮВАННЯ КОРПУСНИХ 
КОНСТРУКЦІЙ СУДЕН ТА МОРСЬКИХ ПЛАВУЧИХ СПОРУД 

 
Автор курсу: Олександр Єгоров, канд. техн. наук, старший науковий 

співробітник. 

Анотація курсу 

Розглядаються аналітичні і чисельні методи, які використовуються при 
проектуванні та конструюванні корпусу суден та плавучих споруд.  

Аналізується нормативна база, критерії технологічності і економічності в 
задачах конструювання елементів корпусу судна і плавучих споруд. 
Розглядається метод оптимізації основних параметрів конструкцій з 
використанням штрафних функцій та чисельних методів (сіток, скінченних 
елементів) при вирішенні задач визначення їх напружено-деформованого стану, 
стійкості й коливань.  

Наводиться загальна характеристика розрахункових комплексів, які 
базуються на використанні методу скінченних елементів.  

Ключові слова: конструювання, критерії, метод штрафних функцій, 
скінченний елемент, розрахункові комплекси.  

Курс призначений для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 
 
 

ТЕОРІЯ ПРОЕКТУВАННЯ СУДЕН З ДИНАМІЧНИМИ 
ПРИНЦИПАМИ ПІДТРИМКИ 

 
Автор курсу: Валерій Зайцев, д-р техн. наук, доцент, професор 

навчально-наукового центру «Гідромеханіка». 

Анотація курсу 

Програма дисципліни має на меті ознайомлення аспірантів з сучасною 
теорією проектування суден з динамічними принципами підтримки: суден на 
підводних крилах та суден на повітряній подушці; навчити аспірантів побудові 
математичних моделей та проведенню обчислювальних експериментів, які 
стосуються суден з динамічними принципами підтримки.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є отримання загального 
уявлення про теоретичні основи і проведення математичного моделювання при 
проєктуванні суден на підводних крилах та суден на повітряній подушці, які 



являє собою складні інженерні споруди, в створенні яких бере участь велика 
кількість галузей народного господарства, і які, таким чином, відображують 
сучасні наукові і технічні досягнення суспільства.  

Вивчення дисципліни «ТЕОРІЯ ПРОЕКТУВАННЯ СУДЕН З 
ДИНАМІЧНИМИ ПРИНЦИПАМИ ПІДТРИМКИ» є необхідною умовою 
формування професійної компетентності, сприяє ефективнішому розвитку 
особистого інтелектуального потенціалу, а також є важливою передумовою 
отримання аспірантами навичок, які дозволяють їм здійснювати аналіз, 
проектування і експлуатацію суден на підводних крилах та суден на повітряній 
подушці на базі різноманітних технологій.  

Ключові слова: судно на підводних крилах, судно на повітряній подушці, 
теорія проєктування, математична модель, криловий комплекс, гнучке 
огородження, обчислюваний експеримент.  

Курс призначений для здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії. 

 
 
 

Вибірковий курс 2 
 
 

МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ФОРМИ КОРПУСУ СУДНА ТА 
ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ОСВОЄННЯ ОКЕАНУ 

 
Автор курсу: Юрій Король, канд. техн. наук, доцент, керівник навчально-

наукового центру «Гідромеханіка». 

Анотація курсу 

Освітніми програмами підготовки докторів філософії галузі знань 13 – 
«Механічна інженерія» передбачено набуття здобувачами знань, навичок та 
уміння в генерації нових ідей (креативність), здатності до практичного 
використання комп’ютеризованих систем проектування (CAD), виробництва 
(CAM), інженерних розрахунків (CAE) та спеціалізованого прикладного 
програмного забезпечення для виконання наукових досліджень.  

Зміст навчальної дисципліни «Методи оптимізації форми корпусу судна 
та технічних засобів освоєння океану» передбачає вивчення: засобів побудови 
тривимірної суднової поверхні; засоби зниження опору суден та оцінка їх 



ефективності методами обчислювальної гідродинаміки; визначення функцій 
впливу характеристик форми корпусу суден на опір руху; вплив потужності 
обчислювальної техніки на ефективність використання CFD комплексів. 
Навчальний процес здійснюється за допомогою ліцензованого програмного 
забезпечення CAD SolidWorks, CAE CFD FlowSimulation та FlowVision.  

Ключові слова: побудова тривимірних моделей суден, засоби зниження 
опору, обчислювальна гідродинаміка, функції впливу характеристик форми.  

Курс призначений для здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії. 

 
 

ГІДРОАЕРОДИНАМІКА КОРАБЛІВ, СУДЕН ТА МОРСЬКИХ 
ПЛАВУЧИХ СПОРУД 

 
Автор курсу: Валерій Нєкрасов, д-р техн. наук, професор, завідувач 

кафедри теорії та проектування суден. 

Анотація курсу 

Освітньою програмою «Суднобудування» підготовки докторів філософії з 
суднобудування галузі знань 13 - «Механічна інженерія» за спеціальністю 135 - 
«Суднобудування» передбачена підготовка фахівців, здатних вирішувати 
комплексні проблеми суднобудування, що пов’язані з підвищенням 
ефективності та безпеки водних видів транспорту та засобів освоєння Світового 
океану, проводити оригінальні самостійні наукові дослідження, які 
обумовлюють прогрес в цих областях, здійснювати наукову роботу в науково-
дослідних інститутах та підприємствах галузі, а також науково-педагогічну 
діяльність в вищих навчальних закладах.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Гідроаеродинаміка 
кораблів, суден та морських плавучих споруд» є сучасні наукові проблеми 
кораблів, суден, морських плавучих споруд та інших плавучих засобів 
дослідження і освоєння Світового океану, пов’язані з їх взаємодією з водною 
середою і повітрям, які виникають в даний час на шляху розвитку теорії 
корабля і впровадження її результатів у практику створення та експлуатації цих 
об’єктів, удосконалення або забезпечення їх ефективності і надійності.  

Розглядаються основні властивості кораблів, суден та інших плавучих 
споруд, аналізуються етапи розвитку та джерела виникнення проблем в теорії їх 
морехідних якостей, таких як плавучість, непотоплюваність, остійність, 



ходовість, керованість та морехідність. Викладаються традиційні шляхи 
визначення морехідних якостей та забезпечення надійності цих споруд по 
морехідним якостям, а також сучасній підхід, що оснований на використанні 
методів теорії ймовірностей. Визначаються проблеми забезпечення 
параметричної надійності цих об’єктів, аналізуються практичні способи 
вдосконалення надійності. Для визначення характеристик морехідних якостей 
використовуються сучасні CAD, CAE, CAM і CFD технології, такі як Maxsurf, 
SACS, Aveva, Matlab і SolidWorks (CFD пакет). Розглядається також бортові 
обчислювальні комплекси і суднові інтелектуальні системи управління, що 
призначені для ефективного використання морехідних якостей.  

Ключові слова: корабель, судно, плавуча споруда, морехідні якості.  
Курс призначений для здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії. 
 
 

НАУКОВІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА В 
СУДНОБУДУВАННІ, РЕМОНТУ ТА РЕНОВАЦІЇ СУДЕН І 

КОРАБЛІВ 
 
Автор курсу: Олександр Рашковський, д-р техн. наук, професор, 

завідувач кафедри технології суднобудування. 

Анотація курсу 

Освітніми програмами підготовки докторів філософії в галузі знань 13 –
«Механічна інженерія» передбачено підготовка фахівців, які здатні 
розв’язувати комплексні проблеми суднобудування та водного транспорту, 
проводити оригінальні самостійні наукові дослідження, здійснювати науково-
педагогічну діяльність.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Наукові основи підготовки 
виробництва в суднобудуванні, ремонту та реновації суден і кораблів» є 
структура підготовки виробництва до будівництва, ремонту та реновації суден і 
кораблів та її складових частин; діяльність підрозділів підготовки виробництва 
на суднобудівних-судноремонтних підприємствах; проблеми й наукові та 
теоретичні основи шляхів вдосконалення підготовки виробництва в тому числі 
в умовах використання новітніх інформаційних технологій.  

Конкретизується наукові основи формування конструкторської, 
технологічної і організаційної підготовок виробництва в тому числі в умовах 



використання нових інформаційних технологій; наукові основи матеріально-
технічної підготовки виробництва; нормування витрат матеріалів; капітальне 
будівництво, технічне переозброєння та реконструкція підприємства; 
економічна підготовка виробництва; наукові основи кадрової та соціально-
психологічної підготовки виробництва; наукові основи організації оперативної, 
конструкторської і технологічної підготовок судноремонтного виробництва.  

Ключові слова: підготовка виробництва, будівництво, ремонт суден, 
реновація, технологічні процеси, технологія суднобудування і ремонту.  

Курс призначений для здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії. 

 
 
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ МІЦНОСТІ Й ВІБРАЦІЇ 

КОРПУСНИХ КОНСТРУКЦІЙ СУДЕН ТА МОРСЬКИХ 
ПЛАВУЧИХ СПОРУД 

 
Автор курсу: Леонтій Коростильов, д-р техн. наук, професор, завідувач 

кафедри будівельної механіки та конструкції корпусу корабля. 

Анотація курсу 

Розглядаються аналітичні й чисельні методи розв’язку крайових задач 
міцності й вібрації корпусу судна та його елементів.  

Серед аналітичних методів вивчається метод відокремлення змінних при 
розв’язку диференціальних рівнянь у частинних похідних та варіаційні методи 
розв’язку крайових задач. Із чисельних методів вивчаються методи скінченних 
різниць та скінченних елементів і їх практичне використання для розв’язку 
задач міцності, стійкості й коливання пружних систем.  

Ключові слова: математична модель, міцність, вібрація, метод розрахунку, 
крайові задачі, скінченні різниці, скінченний елемент.  

Курс призначений для здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії. 

 
 

 
 
 
 



ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ 
СУДНОВИХ СИСТЕМ ТА ПРИСТРОЇВ 

 
Автор курсу: Володимир Зайцев, д-р техн. наук, професор, завідувач 

кафедри морських технологій та океанотехніки. 

Анотація курсу 

Програма дисципліни має на меті ознайомлення аспірантів з поняттями 
теоретичних та інформаційних основи проектування суднових систем та 
пристроїв на різних етапах їх проектування, навчити аспірантів побудові 
математичних моделей та проведенню обчислювальних експериментів.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є отримання загального 
уявлення про проведення теоретичних та інформаційних досліджень при 
проєктуванні суднових систем та суднових пристрої, які являє собою складні 
інженерні споруди, в створенні яких бере участь переважна більшість 
суднобудівної галузі, і які, таким чином, відображують сучасні наукові і 
технічні досягнення суспільства.  

Вивчення дисципліни «Теоретичні та інформаційні основи проектування 
суднових систем та пристроїв» є необхідною умовою формування професійної 
компетентності, сприяє ефективнішому розвитку особистого інтелектуального 
потенціалу, а також є важливою передумовою отримання аспірантами навичок, 
які дозволяють їм здійснювати аналіз, проектування і експлуатацію суднових 
систем і суднових пристроїв на базі різноманітних технологій.  

Ключові слова: суднобудування, інформаційні основи, суднові системи, 
суднові пристрої, проєктування, математичні моделі, імітаційне моделювання.  

Курс призначений для здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії. 

 
 


