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НУК імені адмірала Макарова

14 Галузь знань: Електрична інженерія
144 Спеціальність: “Теплоенергетика”
Спеціалізація: Теплоенергетика

Кафедра суднових та стаціонарних енергетичних установок (ССЕУ) за участю кафедри технічної теплофізики і суднових парагенеруючих установок (ТТ і СПУ) готує кваліфікованих фахівців – енергетиків
і механіків для промислових та комунальних підприємств міста, області та
країни в цілому. Широкий контакт з підприємствами, комунальними службами та органами влади дозволяє забезпечити спеціалістів та магістрів з
теплоенергетики гідними робочими місцями.
Глибокі знання основних предметів з проектування
та експлуатації теплоенергетичного обладнання і систем, технічної англійської та ділової української мов,
обчислювальної техніки, програмування та комп’ютерного проектування, законодавства України, основ теорії
та практики управління підприємством і маркетингу,
екології та сучасної економіки надаються висококваліфікованими викладачами на базі сучасних ефективних
методик.
За спеціальністю готуються кваліфіковані фахівці для промислових підприємств будь-якого профілю: паро-, газотурбінних та атомних електростанцій; теплових та атомних теплоелектроцентралей, насосних та
компресорних станцій, котельних установок, підприємств систем розподілу
енергії, електричних та теплових мереж, газо- та продуктопроводів, водопровідних та каналізаційних мереж. Ведеться
підготовка
фахівців
для
енергетичних підприємств місцевого рівня
(невеликі дизельні і газотурбінні станції,
районні котельні та бойлерні, малі гідроелектростанції, вітрові, біогазові та інші
станції та їх мережі), які забезпечують теплом та електроенергією невеликі міста,
села та інші населені пункти; для підприємств водоканалів, теплових, газових і
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електричних мереж та інших комунальних служб. Готуються фахівці з впровадження державної політики енергозбереження. На Україні функціонує
Державний комітет і комісії місцевих рад з енергозбереження, на підприємствах створюються і працюють відділи, що займаються питаннями енергетичного аудиту та енергозбереження. Для таких організацій теж призначені
випускники даної спеціальності.
Студенти спеціальності «Теплоенергетика» отримують знання про стан
енергетики за кордоном, про найбільш сучасне економічне та екологобезпечне обладнання, його проектування і експлуатацію. Лекції та практичні заняття
ведуться з позиції енергозбереження та захисту навколишнього середовища.
На спеціальність «Теплоенергетика» здійснюється прийом як на місця державного замовлення, так і за контрактною формою
навчання.
Студенти спеціальності «Теплоенергетика» мають можливість, починаючи з V курсу, паралельно з навчанням за
обраною спеціальністю навчатись для отримання другого диплому про
вищу освіту за спеціальностями економічного спрямування: «Економіка підприємства», «Менеджмент організацій».
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