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СС
тра тегія  роз вит ку

ПЕК Ук раїни до
2030 ро ку, яка бу ла

прий ня та в 2006 році, пе ред ба -
чає збільшен ня ви роб ництва
еле к т ро е нергії у 2,2 ра зи  [1].  У
2030 році пла нується до ве с ти
мак си маль ну  по тужність ОЕС
Ук раїни до  88.5 млн. кВт, а ви -
роб ництво енергії до 420 млрд.
кВт(год за рік. Фор му ван ня  за -
галь ної стра тегії енер ге ти ки
Ук раїни витікає з дов го т ри ва -
лих цілей, які  сто ять пе ред га -
луз зю [2]:

( мак си маль не за до во лен -
ня енер ге тич них по треб на се -
лен ня;

( мінімізація впли ву на при род не та соціаль не
се ре до ви ще;

( от ри ман ня при бут ку від енер го ви роб -
ництва;

( за без пе чен ня енер ге тич ної без пе ки Ук раїни.
Ви хо дя чи з по став ле них за дач, про гно зу

енер го с по жи ван ня в  дер жаві, сфор му ль о вані ос -
новні стра тегічні орієнти ри роз вит ку гідро е нер ге -
ти ки:

( су мар на по тужність гідро е нер ге тич них
об'єктів  має до сяг ти 10460 МВт, а се ред ньоба га -
торічне ви роб ництво еле к т ро е нергії на цих
об'єктах до сяг не 18.6 млрд. кВт(год ;

( збільшен ня ма не в рених гідро е нер ге тич них
по туж но с тей в ОЕС Ук раїни до 15—19% від за -
галь ної по туж ності ОЕС;

( за без пе чен ня в по вно му обсязі ре гу лю ю чих
функцій в енер го си с темі;

( ство рен ня найбільш спри ят ли вих умов для
ро бо ти об лад нан ня ТЕС і АЕС.

Знач ний вне сок в роз ви ток енер ге ти ки Ук ра ї -
ни на ле жить ВАТ "Укргідро е нер го", до скла ду
яко го вхо дять всі ГЕС і ГА ЕС річок Дніпра та

Дніст ра. Су мар на вста нов ле на  по тужність стан цій
ВАТ "Укргідро е нер го" ста но вить 5007,6 МВт з річ -
ним ви робітком еле к т ро е нергії близько 11 млрд.
кВт(год [3]. ВАТ "Укргідро е нер го" ста ло ініціато -
ром роз роб ки ве ли ко мас штаб ної про гра ми, що
пе ред ба чає ре кон ст рукцію всьо го об лад нан ня та
гідро технічних спо руд до 2017 ро ку. Ця  про гра ма
має за ме ту шля хом ре кон ст рукції об лад нан ня  та
гідро технічних і гідро е нер ге тич них спо руд збіль -
ши  ти по туж ності існу ю чих ГЕС, про дов жи ти тер -
мін їх ек сплу а тації, збільши ти ви роб ництво еле к -
т ро е нергії, підви щи ти надійність та без пе ку спо -
руд і об лад нан ня. Пе ред ба че но та кож   за без пе чи -
ти  ви ко нан ня ви мог охо ро ни при род но го се ре до -
ви ща і ство рен ня  су час них умов праці ек сплу а -
таційно го пер со на лу ГЕС та ГА ЕС.

Свій ак тив ний вне сок в ре алізацію  кон цепції
роз вит ку гідро е нер ге ти ки вно сить ПАТ "Укр гід -
ро про ект", яке має знач ний досвід з про ек ту ван -
ня, ав торсь ко го на гля ду за будівництвом і мон та -
жем об лад нан ня, прий має участь в уп равлінні
будівництвом,  про ве денні пу с ко вих робіт, підго -
товці гідро е нер ге тич них об'єктів до  вве ден ня в
ек сплу а тацію. "Укргідро про ект" на дає ком -
плексні по слу ги за мов ни кам на всіх стадіях про -
ек ту ван ня і будівництва об'єктів — від роз роб ки
схе ми гідро е нер ге тич но го  ви ко ри с тан ня во до то -
ку та про ве ден ня інже нер них ви шу ку вань і до
вве ден ня в ек сплу а тацію цих об'єктів.

До стат ньо успішно ПАТ "Укргідропро ект"
пра цює в сфері ре кон ст рукції і технічно го пе ре ос -
на щен ня гідро технічних спо руд та об лад нан ня,
роз робці схем і прин ципів ви ко ри с тан ня вод них
ре сурсів різних рай онів на шої дер жа ви, на данні
кон суль таційних  інже нер них по слуг. Інсти тут
має до стат ньо по туж ний ка д ро вий по тенціал,
спро мож ний вирішу ва ти  самі складні су часні
інже нерні за дачі, є флаг ма ном  про ек ту ван ня в
гідро е нер ге тиці Ук раїни.

На жаль, сьо годні мож на кон ста ту ва ти, що
ОЕС Ук раїни має не о пти маль ну струк ту ру і по -
тре бує її  поліпшен ня  [2]. Аналіз світо во го дос -
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ві  ду надійної, ефек тив ної та без печ ної ро бо ти
АЕС і ТЕС свідчить, що по тужність  ГЕС та
ГАЕС в струк турі енер го си с те ми має бу ти на
рівні 15 — 20 %  від су мар ної по туж ності си с те -
ми. Про те в ОЕС Ук раїни по тужність ГЕС та ГА -
ЕС не пе ре ви щує  8,8 %  [3], чим  обу мов лює
дефіцит як ма не в ре них, так і ре гу лю ю чих по туж -
но с тей, що ство рює важкі умо ви  ком пен сації ко -
ли вань на ван та жен ня в енер го си с темі та впли ває
на якість еле к т ро е нергії.

В той же час, на при клад, в дер жа вах ЄС в
струк турі ге не ру ю чих по туж но с тей вклад ГЕС та
ГА ЕС су мар но ста но вить 22 %. Впро довж ос танніх
50(ти років спо с терігається стійкий щорічний 2—
2,5 % приріст по туж но с тей на ГЕС  [3].

Су час на гідро е нер ге ти ка Ук раїни, по тре бує
про  фесійно го вирішен ня ря ду про блем. Біль -
шість ГЕС Ук раїни відпра цю ва ло 25 років і біль -
ше, а то му імовірність по яви не справ но с тей на
їхньо  му об лад нанні збільши ла ся. Існу ю ча си ту -
ація виз на чає не обхідність впро ва д жен ня новіт -
ніх за собів  моніто рин гу і  діаг но с ту ван ня ста ну
спо руд та ус тат ку ван ня   ГЕС  [3]. Для  ре алізації
стра тегії роз вит ку гідро е нер ге ти ки до 2030 ро ку
потрібно про ве с ти низ ку на уко во(дослідних  і
про ект них робіт.

Ще од не важ ли ве за вдан ня стоїть пе ред гідро -
е нер ге ти ка ми Ук раїни. Для за без пе чен ня по вно го
пе ре хо ду ОЕС Ук раїни, ча ст кою якої є ге не ру ючі
по туж ності на ГЕС та ГА ЕС, на па ра лель ну  ро бо -
ту з євро пейсь кою енер ге тич ною си с те мою має
бу ти гар монізо ва но біля 1200 міжна род них стан -
дартів, чин них в ЄС  [4].

Успішне вирішен ня стра тегії гідро е нер ге ти ки
Ук раїни по тре бує ви со кок валіфіко ва них кадрів,
спро мож них вирішу ва ти  самі су часні, інко ли не -
стан дартні  із знач ною до лею ри зи ку про бле ми.
Од ним із шляхів підго тов ки та ких кадрів є си с те -
ма підви щен ня кваліфікації в провідних на уко -
во(дослідних, про ект них та на вчаль них за кла дах,
які во лодіють новітніми на уко ви ми роз роб ка ми.
На укові досліджен ня да ють фахівцям нові знан -
ня,  мо ти ву ють їх до но вих ідей. Від якості на уко -
во(технічних роз ро бок суттєво за ле жить ефек -
тивність ро бо ти підприємств гідро е нер ге ти ки.

Од ним з та ких за кладів є Національ ний уні -
вер  си тет вод но го гос по дар ст ва та при ро до ко ри с -
ту ван ня. При ньо му діє Інсти тут після дип лом ної
освіти, в за вдан ня яко го вхо дять пе репідго тов ка
та підви щен ня кваліфікації спеціалістів. Пе -
репідго тов ка пе ред ба чає со бою от ри ман ня іншої
спеціаль ності за освітньо(кваліфікаційним рів -
нем "Спеціаліст" на ос нові здо бу то го раніше ос -
віт ньо(кваліфікаційно го рівня та прак тич но го
досвіду. Пе репідго тов ка про во дить ся за всіма ак -

ре ди то ва ни ми спеціаль но с тя ми універ си те ту.
Підви щен ня кваліфікації має за ме ту на бут тя но -
вих знань, уміння орієнту ва тись в су час них про -
бле мах інже нер них, еко номічних та соціаль них
за дач.

Інсти тут після дип лом ної освіти має  ліцен зо -
ва ний об сяг 500 осіб за 16 ба зо ви ми на пря ма ми
(спеціаль но с тя ми) універ си те ту. В своїй діяль -
ності інсти тут ви ко ри с то вує на уко вий, на вчаль -
ний і ме то дич ний по тенціал універ си те ту, який
за без пе чує ор ганізацію на вчаль но го про це су
відповідно до су час них ви мог. На вчан ня про во -
дять ви кла дачі провідних ка федр універ си те ту,
се ред яких 17 про фе сорів і док торів на ук, 60 до -
центів і кан ди датів, ака деміки та чле ни(ко ре с пон -
ден ти га лу зе вих ака демій на ук, за слу жені
працівни ки на уки і техніки, освіти, за слу жені ви -
нахідни ки, ви со кок валіфіко вані спеціалісти з ви -
роб ництва.

Підви щен ня кваліфікації спеціалістів є од ні -
єю з форм тісних зв'язків між "Укргідро про ек -
том" та НУВГП. Тра диційно це співро біт ницт во
здійснюється у та ких на прям ках:

( на прав лен ня на ро бо ту в ПАТ ви пу ск ників
фа куль те ту гідро технічно го будівництва та гідро -
е нер ге ти ки,

( підго тов ка ви со кок валіфіко ва них кадрів  че -
рез аспіран ту ру,

( спільна ро бо та в Дер жав них ек за ме наційних
комісіях із за хи с ту дип лом них  про ектів та
магістерсь ких робіт,

( на дан ня найбільш об да ро ва ним сту ден там
імен ної сти пендії імені В.О. Осад чу ка за ра ху нок
ПАТ "Укргідро про ект". 

На уковці універ си те ту бе руть ак тив ну участь
в роз робці ря ду на уко вих про блем, пов'яза них  з
пи тан ня ми про ек ту ван ня, будівництва, ек сплу а -
тації і без пе ки існу ю чих ГЕС та ГА ЕС. В "Укр -
перший зам. гендиректора ПАТ "Укргідпроект"гідроп ро -
екті" пра цює філіал ка фед ри гідро е нер ге ти ки і
гідравлічних ма шин, який предс тав ляє пер ший
зам. ген ди рек то ра ПАТ "Укргідпро ект" С.Д.
Осад чий.  

ПАТ "Укргідро про ект" звер ну лось до Націо -
наль  но го  універ си те ту вод но го гос по дар ст ва та
при ро до ко ри с ту ван ня з про по зицією про ве с ти
підви щен ня кваліфікації своїх спеціалістів за на -
пря ма ми:

( гідро си ло ве, гідро ме ханічне та до поміжне
об лад нан ня ГЕС і ГА ЕС,

( си с те ми еле к т ро по с та чан ня об'єктів,
( дис пет че ри зація, ав то ма ти зація та уп рав лін -

ня  інже нер ни ми си с те ма ми,
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( внутрішні та зовнішні еле к т ричні си с те ми низь кої на пру ги,
( зовнішні си с те ми еле к т ро по с та чан ня 35, 110 кВ і ви ще.
Бу ло ук ла де но до говір між інсти ту том після дип лом ної освіти

НУВГП та публічним ак ціо нер ним то ва ри ст вом "Укргід ро про -
ект" про підви щен  ня кваліфікації  працівників то ва ри ст ва за на -
прям ком 0905 "Енер ге ти ка"  спеціаль ності 7.090503 "Гідро е нер ге -
ти ка"  за про гра мою  "Гідро си ло ве, гідро технічне та до по між не об -
лад нан ня ГЕС і ГА ЕС" об ся гом 72 ака демічні го ди ни. Сто ро ни до -
го во ру ук ла ли йо го на ос нові ти по во го до го во ру про на дан ня
освітніх по слуг  на вчаль ни ми за кла да ми, за твер д же но го  на ка зом
Міністер ст ва  освіти і  на уки  № 183 від 11 бе рез ня 2002 р.

До говір пе ред ба чає, що універ си тет бе ре на се бе зо бов'язан -
ня за ра ху нок коштів ПАТ "Укр гід ропро ект" здійсни ти підви -
щен ня кваліфі ка ції спеціалістів вка за ної ор ганізації на рівні дер -
жав них стан дартів освіти, а та кож  ви да ти слу ха чам, що прой ш -
ли курс   на вчан ня, до ку мент про ос ві ту дер жав но го зраз ка —
свідоцтво про підви щен ня кваліфікації відповідно до ліцензії
Мі ніс тер ст ва освіти і на уки Ук раїни, серія АВ № 529931 від
30.09.2010 р.

На вчаль ний про цес відбу вав ся на базі ка фе д ри "Гідро е нер ге -
ти ка та гідравлічні ма ши ни", до на уко во(ви кла даць ко го скла ду
якої вхо дять 3 док то ри на ук і про фе со ри, 8 кан ди датів на ук. Ка фе -
д ра має дві ла бо ра торії за галь ною пло щею 744 м2, в яких  роз та шо -
ва но  27 ла бо ра тор них ус та но вок.

Ос новні на прям ки на уко вих  досліджень ка фе д ри:
( удо с ко на лен ня про точ ної ча с ти ни блоків ГЕС та ГА ЕС,
( досліджен ня і техніко(еко номічне обґрун ту ван ня па ра -

метрів во до провідних спо руд гідро е нер ге тич них ус та но вок для
умов  стаціонар них і не ус та ле них ре жимів їх ро бо ти,

( вив чен ня пе рехідних про цесів у напірних ко мунікаціях
гідро е нер ге тич них ус та нов,

( досліджен ня гідравлічно го уда ру в  тру бо провідних ме ре жах,
( досліджен ня умов існу ван ня та ос нов них ха рак те ри с тик

біля к ри тич них течій, що ут во рю ють ся в ниж нь о му б'єфі низь ко -
напірних во до скидів і ГЕС, в ка на лах і без напірних ту не лях де -
ри ваційних ГЕС,

( енер гоз бе ре жен ня на на сос них станціях за ра ху нок по кра -
щен ня спо собів ав то ма ти зації  во до по дачі,

( роз роб ка тех но логічних схем та технічних за собів підго тов -
ки во ди для до щу валь ної техніки,

( досліджен ня, вдо с ко на лен ня та роз роб ка ри бо за хис них
при ст роїв,

( про бле ми ви щої шко ли,
( уп равління людсь ки ми ре сур са ми. 
Ста жу ван ня відбу ва лось згідно на вчаль но му пла ну і за твер -

д же ної про гра ми. Слу ха ча ми курсів бу ли провідні спеціалісти
ПАТ "Укргідро про ект"  —  фахівці(про фесіона ли ви со ко го рівня.
Фор ма на вчан ня — ден на, з відри вом від ви роб ництва. На вчаль -
ний про цес про во див ся із за сто су ван ням  інте рак тив но го ме то ду
на вчан ня, в ході яко го здійсню ва лась взаємодія ви кла да ча та
слу хачів. Ос нов ною оз на кою цьо го ме то ду бу ло ство рен ня на -
леж них умов на вчан ня, за яких ко жен слу хач відчу вав свій інте -
лек ту аль ний рівень.  В струк ту ру про це су на вчан ня вхо ди ли

Гідро е нер ге тич на ла бо ра торія ім. І.Г. Мак си -
мо ва ка фед ри гідро е нер ге ти ки та гідро ма шин

Русловий майданчик кафедри гідротехнічних
споруд

Дослідження напруженого стану будівельних
конструкцій на кафедрі гідроенергетики та

гідромашин

Модель двопрогінного шлюза�регулятора
кафедри гідротехнічних споруд

Слухачі факультету підвищення кваліфікації
НУВГП у насосній станції ХАЕС
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Объ яв ле ны ре зуль та ты рей тин га ук ра и нс ких ву зов “Ком пас”, ини ци иро ван ный ком па ни ей СКМ,
под го тов лен Ки евс ким меж ду на род ным инс ти ту том со ци о ло гии (КМИС). Кри те рий рей тин га — сте пень
со от ве т ствия уров ня об ра зо ва ния пот реб нос тям рын ка тру да, по мне нию вы пу ск ни ков и ра бо то да те лей.

Все го про а на ли зи ро ва но 234 ВУ За.
ТОР — 5 ЛУЧШИХ.

1. Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт».
2. Киевский национальный университет им. Т. Шевченко.
3. Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана.
4. Киево(Могилянская академия. 4. Киевский национальный университет строительства 

и архитектуры.
5. Национальный университет 5. Донецкий национальный технический университет.

“Львовская политехника”.     

такі ком по нен ти: кон цеп ту аль на ос но ва, змісто ва
ча с ти на (ціль, зміст на вчаль но го ма теріалу) та
про це су аль на ча с ти на  (ор ганізація на вчаль но го
про це су, про цес за своєння ма теріалу, за пи тан ня і
відповіді, вільне об го во рен ня, діаг но с ти ка на -
вчаль но го про це су).

Прак тич но(ла бо ра торні за нят тя  охоп лю ва ли
найбільш важ ливі розділи на вчаль ної про гра ми і
пе ред ба ча ли фор му ван ня на ви чок та умінь із ви -
ко ри с тан ням тех но логії ко лек тив но(гру по во го
на вчан ня. Під час за нят тя ви кла дач з'ясо ву вав, як
слу хачі оціню ють ту чи іншу си ту ацію, що вва жа -
ють го ло вним, що дру го ряд ним, якої інфор мації
не до стає, а яка надмірна.

Пе ре гля ну то фільм про аварію на Са я но —
Шу шенській ГЕС з  обміном ду мок  і ак тив ним
об го во рен ням мож ли вих при чин ка та ст ро фи. Під
час на вчан ня бу ла про ве де на ек с курсія на Хмель -
ниць ку АЕС, де слу хачі оз най о ми лись  із ма шин -
ною за лою станції, ос нов ним і до поміжним об лад -
нан ням, греб лею, ста вом (охо ло д жу ва чем, ка та ст -
рофічним во до ски дом та ін.

Про гра ма на вчан ня пе ред ба ча ла оз най ом лен -
ні слу чахів з пи тан ня ми ор ганізації ек сплу а тації
гідро е нер ге тич них об'єктів, обґрун ту ван ня ви бо -
ру гідро си ло во го об лад нан ня  та йо го па ра метрів,
мо дель них і на тур них досліджень спо руд та енер -
ге тич но го ус тат ку ван ня.

Пред ме том са мостійної ро бо ти слу хачів кур -
сів ста ла підго тов ка ре фе ратів за індивіду аль ни -
ми за вдан ня ми. Слу хачі, го ту ю чи ре фе ра ти, про -
яви ли гли бо ке знан ня пред ме ту ре фе ра ту, вміння
аналізу ва ти, да ва ти оцінку ста ну по став ле ної
про бле ми, уміння вільно орієнту ва тись в ос танніх
до сяг нен нях на уко вих і технічних роз ро бок.  Са -
мостійні ро бо ти бу ли при свя чені пи тан ням про -
ек ту ван ня гідро е нер ге тич них об'єктів, за сто су -

ван ня су час но го енер ге тич но го об лад нан ня, ра -
ціо наль но го роз та шу ван ня вузлів ус тат ку ван ня
при мон тажі гідро а г ре гатів то що.

Після закінчен ня на вчан ня слу ха ча ми бу ло
скла де но іспит  з пи тань оп раць о ва них тем. Їм бу -
ло ви да но свідоцтво про підви щен ня кваліфікації
дер жав но го зраз ка та до да ток до свідоцтва. В ціло -
му  слу хачі відміча ють, що  "про гра ма  на вчан ня
бу ла на леж ним чи ном про ду ма на та спла но ва на" а
"ви кла дачі вкла да ли весь  свій досвід, вміння і ду -
шу, щоб за нят тя  бу ли  ціка ви ми і ко ри сни ми для
ви ко ри с тан ня одер жа них знань в ро боті".

Вис но вок

Досвід про ве де но го  ста жу ван ня спеціалістів
ПАТ "Укргідро про ект" та по зи тивні відгу ки слу -
хачів по ка за ли, що подібна схе ма підви щен ня
кваліфікації спеціалістів  мо же бу ти ко рис ною, як
од на із форм співробітництва між про ект ни ми,
будівель ни ми, ек сплу а таційни ми ор ганізаціями
гідро технічно(гідро е нер ге тич но го профілю і
Національ ним універ си те том вод но го гос по дар -
ст ва та при ро до ко ри с ту ван ня.
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