
КОМП’ЮТЕРНІ МОДЕЛІ В НЕТРАДИЦІЙНИХ ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯХ 
Анотація дисципліни 

 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є комп’ютерні моделі, що викорис-

товуються в нетрадиційних енерготехнологіях. 
У результаті вивчення даного курсу студент повинен 
знати: принципи застосування комп’ютерних моделей та сучасних систем інже-

нерного аналізу для проведення інженерних розрахунків різного ступеня складності. 
вміти: застосовувати отримані знання на практиці при виконанні інженерних ро-

зрахунків за допомогою сучасних програмних засобів та обчислювальної техніки. 
Для вивчення курсу необхідні знання з технічної теплофізики, молекулярної фі-

зики, гідрогазодинаміки, інженерної графіки. 
Методика викладання ґрунтується на проведенні практичних занять (2 

год/тиждень) та лабораторних робіт (3 год/тиждень) загальним аудиторним обсягом 90 
години, що разом з 90 годинами самостійної роботи складає 180 годин загального обся-
гу. Практичні заняття проводяться методом розповідь-бесіда із застосуванням комп’ют-
ерів для демонстрації ключових понять теми. Лабораторні роботи – шляхом виконання 
завдань на комп’ютері у робочих групах по 2-3 студента. 

Практичні заняття та лабораторні роботи проводить доцент кафедри теплофізики 
та молекулярної фізики, кандидат технічних наук Альохіна Світлана Вікторівна. 

Програма складається з двох змістових модулів, перший з яких присвячено зага-
льним положенням дисципліни, другий – системам автоматизованого конструювання, 
що використовуються в нетрадиційних енерготехнологіях. При оцінюванні успішності і 
зарахуванні окремих модулів враховуються робота студента на практичних заняттях, 
виконання завдань на лабораторних роботах, проведення самостійної роботи, а також 
оцінка, яку він отримав при проведенні модульного контролю. Формою підсумкового 
контролю успішності навчання є складання екзамену. 
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COMPUTER MODELS IN NON-TRADITIONAL ENERGY TECHNOLOG IES 
Annotation 

 
Subject of discipline is computer models which use in non-traditional energy 

technologies. 
As a result of learning of discipline the student should  
to know: the basic principles of the computer models usage and the modern sys-

tems of the engineering analysis usage for different complicacy type of engineering cal-
culations doing. 

to be able: to use received knowledges in practical engineering calculations with 
usage of modern programs and computing. 

For course study it is necessary to have knowledges in technical thermal-physics, 
molecular physics, hydro- and gas-dynamics and engineering graphics. 

The methodology of teaching is based on workshops (2 hours/week) and labora-
tory work (3 hours/week) which form 180 total hours of the course (90 hours of audito-
rium study and 90 hours of self-study). Method of workshops is the information state-
ment and discussion with computer usage for demonstration of key concepts of theme. 
Method of laboratory works is the problems solving in working groups (2-3 students) 
with usage of computers. 

Lecturer and instructor is associate professor of department of thermal physics 
and molecular physics, PhD. Svitlana Alyokhina. 

The program of discipline consist of two informative modules: first module about 
general regulations of discipline, the second module about computer aided engineering 
systems in non-traditional energy technologies. At evaluation will be taken into account 
the work of students during workshops, the solving tasks during laboratory works, re-
sults of self-study and mark which student received in module exam. The final evalua-
tion is examination. 
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