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Н А У К А  —  Н А У К О В О � Т Е Х Н І Ч Н О М У  П Р О Г Р Е С У  В  Г І Д Р О Е Н Е Р Г Е Т И Ц І

ГГ
ідро е нер ге тич на га -
лузь Ук раїни де мо н -
струє пе ре до вий дос -

від у світо во му масш табі, ство -
рю ючи  унікальні гідро е нер ге -
тичні об'єкти, такі як Дністров -
сь  ка ГА ЕС, Київсь ка ГА ЕС,
Дніпро ГЕС<1, Дніпро ГЕС<2.
Ре ко н струкція гідро е ле кт рос -
танцій Дніпровсь ко го кас ка ду
та пуск пер шо го аг ре га ту Дні -
ст ров сь кої ГА ЕС про ве дені
відповідно до прог ра ми "Енер -
ге тич ної стра тегії Ук раїни на
період до 2030 ро ку" [1, 2]. З
ог ля ду на та кий підйом в роз -
вит ку га лузі, мож ливість учас -
ті освітніх прог рам з під го тов -
ки фахівців гідро е нер ге тиків у
про е кт них та ви роб ни чих про -

це сах виз на чає якість і відповідність нав чаль них
прог рам спеціаль ності "Гідро е нер ге ти ка" євро -
пейсь ко му і світо во му рівню.

За по чат ко ва на у 2003 році в Національ но му
універ си теті вод но го гос по да р ства та при ро до ко -
рис ту ван ня спеціальність "Гідро е нер ге ти ка" ви -
ко нує важ ли ве зав дан ня, виз на че не "Енер ге тич -
ною стра тегією", з усу нен ня кри зи на у ко во<тех -
ніч но го та кад ро во го за без пе чен ня енер ге тич ної
га лузі країни. Особ ли ва ува га у нав чаль них пла -
нах НУВГП підго тов ки ба ка лаврів, спеціалістів
та магістрів за нап рям ком "Гідро е нер ге ти ка"
приділяєть ся нав чаль ним і ви роб ни чим прак ти -
кам, які сту ден ти про хо дять на об'єктах
Дніпровсь ко го і Дністровсь ко го кас кадів ГЕС і
ГА ЕС ВАТ "Укргідро е нер го", ПАТ "Укр гідроп ро -
ект", об лас них уп равліннях Держ вод гос пу Ук -
раїни та об ле нер го Північно<Західно го регіону,
ВАТ "Укргіпро ру да", Хрінницькій та Мли -
нівській ма лих ГЕС, уп равліннях будівницт вом
Рівненсь кої АЕС (м. Кузнєцовськ) та Хмель -
ниць кій АЕС (м. Нетішин) [3, 4]. 

В 2009—2010 нав чаль но му році в прог ра му
нав чаль ної прак ти ки сту дентів<гідро е нер ге тиків

2 кур су підго тов ки вве де но екс курсію на Київські
ГЕС і ГА ЕС. Сту ден ти здійсни ли ог ляд напірних
спо руд верхнь о го б'єфу та во довідвідних у
нижнь о му б'єфі ГЕС і ГА ЕС, па но ра ми Київсь ко -
го во дос хо ви ща, суд ноп лав но го шлю зу, верхнь о го
ба сей ну Київсь кої гідро а ку му лю ючої станції,
напірних во до водів, що висвітлю ють усі тех но -
логічні про це си ви роб ни цт ва та пе ре дачі елект ро -
е нергії, розміщен ня і уп равління гідро е нер ге тич -
ним, елект ро е нер ге тич ним, ме ханічним і до по -
міжним об лад нан ням та сис те ма ми ав то ма ти зо -
ва но го уп равління ре жи ма ми ро бо ти ГЕС і ГА ЕС.
Під час екс курсії бу ли підняті ак ту альні пи тан ня
про пус ку вес ня ної по вені, фільт раційних про -
цесів і роз мивів, бо роть би з ль о до ви ми яви ща ми.
Оз найом лен ня сту дентів з тех но логічни ми та ре -
мо нт ни ми ро бо та ми на гідро е нер ге тич них об'єк -
тах доз во ли ло ак тивізу ва ти нав чаль ний про цес
при вив ченні спеціаль них дис циплін "Гідравлічні
ма ши ни", "Енер го ре сур си та гідро ло гіч ні ос но ви
гідро е нер ге ти ки", "Ло па теві ма ши ни і пе ре дачі",
"Ме то ди візу алізації течій" та ін. 

Не за пе реч ним фак том є те, що ор ганізація по -
діб них екс курсій підви щує мо ти вацію до нав чан -
ня та орієнтує на вибір май бутніх баз прак тик і
ак тив не здо бут тя прак тич них на виків. Жи ве
спілку ван ня з ко лишніми ви пу ск ни ка ми НУВГП,
успішно ре алізо ва ни ми в про фесії, про їх кар'єр -
ний шлях та творчі здо бут ки піднімає у свідо -
мості сту дентів мо ти вацію до нап ра цю ван ня діло -
во го іміджу та діло вих зв'язків для май бутнь о го
пра цев лаш ту ван ня. Особ ли вості конструкції та
екс плу а тації Київсь ких ГЕС і ГА ЕС вне сені в те -
ма ти ку сту де нтсь ких на у ко вих досліджень, на у -
ко вих ре фе ратів та звітів.

ВАТ "Укргідро е нер го" є од ним з ос нов них
держ за мов ників спеціалістів гідро техніків та
гідро е нер ге тиків. У різних філіях ць о го то ва ри ст -
ва успішно пра цює ба га то ви пу ск ників Націо -
наль  но го універ си те ту вод но го гос по да р ства та
при ро до ко рис ту ван ня, се ред яких Бідний Ми ко -
ла Олек са нд ро вич — ди рек тор філії "Кас кад
Київсь ких ГЕС і ГА ЕС" ВАТ "Укргідро е нер го";
Да ви до вич Во ло ди мир Ми ко лайо вич — на чаль -
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ник гідро технічно го це ху Київсь ких ГЕС і ГА ЕС;
Пет рен ко Ми ко ла Уль я но вич — зас туп ник на -
чаль ни ка гідро технічно го це ху КГЕС; Гре бе нюк
Во ло ди мир Дмит ро вич — керівник гру пи спос те -
ре жень за гідро технічни ми спо ру да ми (ГТС)
КГЕС і ГА ЕС; Яро вен ко Ана толій Во ло ди ми ро -
вич — інже нер 2 ка те горії гру пи спос те ре жень
ГТС КГЕС і ГА ЕС; Бісо вець кий Юрій Ана толійо -
вич — на чаль ник відділу гідро технічних спо руд
ВАТ "Укргідро е нер го"; Нос ков Ярос лав Вікто ро -
вич — інже нер відділу технічно го наг ля ду ВАТ
"Укргідро е нер го"; То ло чик Віталій Ана толійо вич
— інже нер відділу технічно го наг ля ду ВАТ
"Укргідро е нер го"; Литвінюк На талія Ми ко лаївна
— інже нер ВАТ "Укргідро е нер го"; Ар тю хов Ар -
тем Во ло ди ми ро вич — інже нер відділу гідро тех -
нічних спо руд ВАТ "Укргідро е нер го". Ха рак тер -
но, що од ним з екс кур со водів на гідро тех ніч них
спо ру дах і ма шин них за лах елект рос танцій був
ви пу ск ник 1996 ро ку фа куль те ту гідро тех нічно го
будівницт ва та гідро е нер ге ти ки (ФГТБтаГЕ) Да -
ви до вич Во ло ди мир Ми ко лайо вич. 

З ог ля ду на не обхідність підви щен ня ква лі фі -
ка ційно го рівня май бутніх фахівців та за без пе -
чен ня га лузі кваліфіко ва ни ми кад ра ми у грудні
2009 ро ку на фа куль теті гідро технічно го будів -
ницт ва та гідро е нер ге ти ки НУВГП відбу ла ся
ліцензійна екс пер ти за спеціаль ності 8.090503
"Гідро е нер ге ти ка" за освітньо<кваліфікаційним
рівнем магістра. Ви пус ко вою за цим нап рям ком є
ка фед ра гідро е нер ге ти ки та гідравлічних ма шин
НУВГП. На сь о годнішній день за за мов лен ням
Міністер ства освіти і на у ки Ук раїни в магістра -
турі ка фед ри ГЕ та ГМ за вка за ною спеціальністю
нав чаєть ся 7 магістрантів. Зав дан ням підго тов ки
магістерсь ких робіт є ос воєння сту ден та ми тон -
кощів май бутньої спеціаль ності та про ве ден ня
на у ко вих досліджень за на у ко ви ми нап рям ка ми,
а та кож на за мов лен ня ви роб ни чих баз пе ред дип -
лом ної прак ти ки, яки ми тра диційно вис ту па ють
філії ГЕС і ГА ЕС ВАТ "Укргідро е нер го" та Інсти -
тут ПАТ "Укргідроп ро ект". Тісні на у кові зв'яз ки
з провідни ми про е кт ни ми та дослідниць ки ми
інсти ту та ми країни ви во дять на вирішен ня пос -
тав ле них за дач у підго товці фахівців. Нав чальні
дис ципліни магістрам чи та ють ви со кок валіфіко -
вані кад ри ка федр гідро е нер ге ти ки та гідро ма -
шин, гідро технічних спо руд, елект ро техніки та
ав то ма ти ки НУВГП, які про во дять ак тив ну на у -
ко ву діяльність в нап рям ках досліджен ня
гідравлічно го уда ру, не ус та ле них ре жимів ру ху
по токів, енер ге тич них і кавітаційних ха рак те рис -
тик гідравлічних ма шин то що.

Вар то заз на чи ти, що освітньо<кваліфікаційні
ха рак те рис ти ки та освітньо<про фесійні прог ра ми
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підго тов ки ба ка лаврів, спеціалістів і магістрів за
спеціальністю "Гідро е нер ге ти ка" бу ли роз роб лені
у відповідності з ви роб ни чи ми за да ча ми про від -
них ор ганізацій гідро е нер ге тич ної га лузі ВАТ
"Укргідро е нер го", ПАТ "Укргідроп ро ект" та ЗАТ
"AEС Рівне енер го".

Чле на ми дер жав ної ек за ме наційної комісії,
яка про во дить за хист дип лом них про ектів за спе -
ці альністю "Гідро е нер ге ти ка", вис ту па ють про -
від ні фахівці ВАТ "Укргідро е нер го" та ПАТ
"Укргідроп ро ект" по ряд із працівни ка ми універ -
си те ту. За ос танні ро ки го ло ва ми ДЕК при за -
хисті дип лом них про ектів і магістерсь ких робіт
сту дентів, що дип ло му ва ли ся на ка федрі ГЕ та
ГМ, бу ли Го ло ва правління ВАТ "Укргідро е нер -
го" Ге рой Ук раїни По таш ник С.І., Ге не раль ний
ди рек тор ПАТ "Укргідроп ро ект" Осад чук В.О.,
по мічник Го ло ви правління ВАТ "Укргідро е нер -
го" Во щинсь кий К.В., зас туп ник технічно го ди -
рек то ра ВАТ "Укргідроп ро ект" Ка луж ний М.К.,
на чаль ник відділу гідро технічних спо руд і ви ко -
нан ня робіт Ро маш ко В.С. Те ми дип лом них про -
ектів охоп лю ють гідро е нер ге тичні об'єкти Ук -
раїни, Росії, Біло русії, Мол до ви, В'єтна му, в про -
ек ту ванні і будівництві яких прий ма ли участь ук -
раїнські спеціалісти. Ре зуль та ти за хис ту дип лом -
них про ектів по ка зу ють, що ка фед рою гідро е нер -
ге ти ки та гідравлічних ма шин про во дить ся ме то -
дич на ро бо та з впро вад жен ня комп ле кс ної сис те -
ми вив чен ня фун да мен таль них та спеціаль них
дис циплін, ме тодів про ек ту ван ня ГЕС (в то му
числі ма лих), ГА ЕС та НС, що за без пе чує якісну
підго тов ку спеціалістів. Ка фед ра ви ко рис то вує
новітню інфор мацію про гідро е нер ге тичні
об'єкти, які в да ний час про ек ту ють ся, бу ду ють ся
та ре ко н стру ю ють ся. Май же у всіх дип лом них
про ек тах висвітлені пи тан ня з про ек ту ван ня,
будівницт ва та експлу а тації ГЕС, при вирішен ня
яких зас то со ву ва лись су часні ме то ди роз ра хунків
на пер со наль них комп'юте рах з роз роб кою і ви ко -
рис тан ням су час них прог рам для ПК. По зи тив -
ним є на явність комп ле кс них дип лом них про -
ектів, про ек ту ван ня енер ге тич них комп лексів,
міжка фед ральні дип ломні про ек ти, дип ломні
про ек ти, ви ко нані за ре аль ни ми ви хід ни ми да ни -
ми. Кра щи ми дип лом ни ми про ек та ми 2010 ро ку
виз нані про ек ти сту ден та Вітру ка Р.В. на те му
"Дніпровсь ка ГА ЕС — дру гий етап ре ко н струкції
гідро вуз ла Дніпровсь кої ГЕС" (керівник до цент
Кри сен ков М.І.) і сту ден та Ти мо щу ка В.С. на те -
му "Пер ша чер га Дністровсь кої ГА ЕС" (керівник
про фе сор Ря бен ко О.А.). Дер жав ною ек за ме -
наційною комісією бу ло відміче но зрос тан ня
якості підго тов ки, ви ко нан ня та за хис ту дип лом -

них про ектів, а та кож і не обхідність пок ра щи ти
на бут тя прак тич них на ви чок у про ек ту ванні су -
час них гідро е нер ге тич них об'єктів та орієнту ва -
ти ся на ви ко рис тан ня су час но го вітчиз ня но го об -
лад нан ня, яке ви го тов ляєть ся в Ук раїні. У червні
2011 ро ку в НУВГП впер ше відбудеться за хист
магістерсь ких робіт та пер ший ви пуск магістрів
за спеціальністю "Гідро е нер ге ти ка". Громадські
за хис ти дип лом них про ектів і магістерсь ких
робіт, а особ ли во про ве дені на ви роб ництві [4],
доз во ля ють сту ден там на бу ти досвід, та кий не -
обхідний у їхній май бутній ро боті.

Вис нов ки.

1. Про ве ден ня нав чаль них, ви роб ни чих і пе -
ред дип лом них прак тик на гідро е нер ге тич них
об'єктах Ук раїни, за хист дип лом них про ектів і
магістерсь ких робіт на ви роб ництві спри я ють
під ви щен ню якості прак тич ної підго тов ки фа хів -
ців у га лузі гідро е нер ге ти ки.

2. Співпра ця нав чаль них зак ладів, про е кт них
ор ганізацій та ви роб ни цт ва, спільні на у ко во<тех -
нічні роз роб ки є за по ру кою якісно го вирішен ня
існу ю чих гідро е нер ге тич них проб лем сь о го ден  ня.
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