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Кафедра “Фізика та промислова теплоенергетика” призначена для 

підготовки спеціалістів в галузі промислової теплоенергетики, теплових електричних 

станцій та енергозбереження.  

Кафедра здійснює підготовку фахівців кваліфікаційних рівнів «бакалавр», 

«спеціаліст», «магістр» зі спеціальностей «Теплоенергетика» та «Теплові 

електричні станції», а також з 2002 р. «бакалаврів» та «спеціалістів» за 

спеціальністю «Енергетичний менеджмент» за напрямком підготовки 0905 

“Енергетика”.  

Більшість студентів навчається на замовлення підприємств, організацій та 

установ за контрактами.  

Кафедра ФиПТ забезпечує 

виконання науково-дослідних робіт в 

найбільш актуальних та важливих у наш 

час галузях: паливо- і енергозбереження, 

зниження шкідливих викидів промислових 

підприємств чорної і кольорової металургії, 

машинобудування, вугільних, хімічних, 

нафтогазових галузей, теплових 

електростанцій, комунального 

господарства, транспорту України в 

навколишнє середовище за рахунок створення екологічно чистих та 

енергозберігаючих технологій.  

Енергетичний менеджмент 

забезпечує енергоефективне управління 

енергетичними потоками в різних галузях 

економіки з метою сталого розвитку. 

Студенти-енергоменеджери 

отримують теплотехнічну, електротехнічну 

та економічну підготовку. Вони вивчають 

передові технологічні рішення у сфері 

енергетики, зокрема складові 

 

 



інтелектуальних енергетичних систем. Студенти розробляють реальні проекти з 

енергоаудиту, беруть участь у виконанні держбютжетних тем. 

Наші випускники це - фахівці з енергетичного менеджменту. Випускники  

підготовлені до роботи в різних галузях економіки, пов’язаних з енергетикою.  

Можуть бути фахівцями в енергозабезпеченні, енергопостачанні та займатись 

енергомаркетингом,  займати посади державних службовців з енергетичного 

менеджменту. Працювати в енергогенеруючих та енергопостачальних компаніях. 

Проводити енергоаудит  системи тепло та енергопостачання, здійснювати аналіз 

енергоспоживання і розробляти енергетичні плани підприємств. 

Випускник спеціальності «Теплоенергетика» одержує фундаментальну 

наукову і практичну підготовку в області проектування та експлуатації систем тепло- 

та енергопостачання. Високий рівень підготовки фахівців забезпечується 

висококваліфікованим складом викладачів кафедри. Після отримання диплома 

бакалавра, крім роботи на виробництві, випускники можуть продовжити навчання в 

нашому університеті для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст", 

"магістр". Кращі випускники, які мають глибокі знання та здібності до наукової 

роботи, після отримання диплома «магістра» мають можливість поступити до 

аспірантури для здобуття наукового ступеню кандидата та доктора технічних наук. 

Випускники інженери-теплоенергетики широкого профілю успішно працюють на 

підприємствах будь-якого напряму. 

 

Ласкаво запрошуємо на кафедру “Фізика та промислова 

теплоенергетика”!!!! 

 

 


