
 

Назва дисципліни  Низькотемпературні проблеми енергетики  

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Пропонується для вивчення на фізичних, фізико-технічних 

та фізико-енергетичних факультетах університетів 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Чаговець В.К., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий 

співробітник, професор кафедри теплофізики та 

молекулярної фізики 

 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Для вивчення курсу необхідні знання з загальної фізики, 

молекулярної фізики, квантової механіки, статистичної 

фізики, вищої математики та курсів «Фізика низьких 

температур» і «Кріотехнології в енергетиці та теплофізиці».  

 

Опис 

Мета дисципліни.  
Підготовка студентів зі спеціальності «прикладна фізика» 

до роботи з кріогенними рідинами в енергетичній галузі, 

ознайомлення з сучасним та перспективними методами 

отримання і збереження енергії з використанням низьких 

температур. Метою практичних занять є ознайомлення з 

кріогенним обладнанням, що використовується в 

енергетиці, промисловості та наукових дослідженнях. 

 

Очікувані результати навчання.  

Студенти повинні засвоїти: сучасні та перспективні методи 

отримання і збереження енергії з використанням низьких 

температур, методи застосування кріогенних рідин та 

конструкції кріогенного обладнання, що використовується 

в енергетиці, промисловості, ракетно-космічній галузі, 

медицині, електроніці та наукових дослідженнях.  

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

 

Аудиторні заняття 

1.Основні напрямки і завдання фізики низьких температур в 

енергетиці. 

2.Низькі температури в водневій енергетиці. 

3.Кріогеніка і Місячний 
3
Не. Термоядерний синтез D - 

3
Не. 

4.Кріогенні транспортні засоби.  

5.Надпровідність в енергетиці та машинобудуванні. 

6.Кріоелектроніка.  

7.Кріогеніка в ракетній та космічній техніці. 

8.Кріомедицина і кріобіологія.  

9. Проблеми отримання, очищення, зберігання та 

перевезення скраплених газів. 

10.Кріогеника і проблеми екології.  

 

 



Самостійна робота 
1.Проблеми застосування рідкого водню в енергетиці. 

2.Кріогеніка і Місячний 
3
Не. 

3.Кріогенні транспортні засоби. 

4.Надпровідність в енергетиці та машинобудуванні. 

5.Кріогеніка в електроніці. 

6.Кріогеніка в авіації. 

7.Низькі температури і проблеми життєдіяльності людини 

8.Проблеми отримання, транспортування та використання 

скраплених газів  

 

 

 

Методи контролю результатів навчання 

При оцінюванні успішності і зарахуванні окремих модулів 

враховуються робота студента на практичних заняттях, 

відвідування їм лекційних занять і проведення самостійної 

роботи. Підсумковим контролем успішності навчання є 

складання екзамену. 

 

Мова викладання: українська. 

 


