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№ 

з/п  

Назва освітнього 

компоненту  

Кількість 

кредитів 

ЄКТС  

Анотація 
Посилання 

на силабус 

1 2 3 4  

 1 семестр 

1 
 Екологічні проблеми 

застосування газотурбінних 

установок 
4 

Аналізується вплив газотурбінних 

установок на екологічний стан 

навколишнього середовища та 

основні технології захисту 

навколишнього середовища. 

 

2 
Монтаж та ремонт 

холодильних компресорів 
4 

Розглядаються основні 

технологічні операції, які  

застосовуються при монтажу та 

ремонту холодильних 

компресорів 

 

5 
Конструкція, міцність та 

надійність газотурбінних 

установок 
4 

Аналізуються конструктивні 

особливості газотурбінних 

установок та їх складових 

елементів з врахуванням їх 

взаємного впливу на міцність та 

надійність  

 

4 
Автоматичне проектування 

компресорів. 
4 

Вивчаються основні системи 

автоматичного проектування на 

основі компьютерної техніки та їх 

практичне застосування при 

проектуванні компресорів 

обємного та динамічного 

стиснення 

 

 2 семестр 

5 
Моделювання процесів 

парових і газових турбін 
4 

Досліджуються основні методи, 

які застосовуються при 

математичному та фізичному 

моделюванні процесів в парових 

та газових турбінах 

 

6 Компресорні машини і агрегати 4 

Вивчаються технологічні  схеми 

та конструктивні особливості  

компресорних машин та  агрегатів 

аналізуються основні 

енерготехнологічні процеси. 

 

7 
КП1. Моделювання процесів 

парових і газових турбін 
3 

Виконання курсового проекту 

базується на розробці 

математичної або фізичної моделі  

газодинамічних процесів в 

однощаблевій газової турбіни 

 



1 2 3 4 5 

8 
КП2. Компресорні машини і 

агрегати 
3 

Виконання курсового проекту 

базується на розробці 

технологічної схеми газової 

компресорної станції з 

розрахунком та проектуванням її 

основного обладнання 

 

9 
Діагностика, випробування і 

організація експлуатації 

газотурбінних установок. 
4 

Вивчаються основні технологічні 

операції  при діагностиці роботи  і 

випробуванні газотурбінних 

установок та досліджуються 

основні правила ефективної 

експлуатації газотурбінних 

установок та компресорних 

станцій 

 

10 
Проблеми застосування 

екологічно безпечних 

холодоагентів 
4 

Досліджується вплив 

холодильних агентів та інших 

робочих тіл на стан озонового 

прошарку та парникового ефекту  

та аналізуються сучасні 

технології  нейтралізації та 

зменшення їх впливу на 

екологічний стан навколишнього 

середовища 

 

11 
Перспективи удосконалення 

парових і газових турбін. 
4 

Аналізуються газодинамічні та 

енерготехнологічні процеси в 

парових і газових турбінах та 

основні напрямки підвищення їх 

ефективності з посиланням на 

сучасні досягнення науково 

технічних технологій. 

 

12 
Спеціальні розділи 

компресорної та газотурбінної 

техніки ." 
4 

Вивчаються  окремі розділи 

повязані з застосуванням 

компресорів та газотурбінних 

установок в технологіях 

транспорту природнього газу в 

скрапленому та газоподібному 

стані 
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