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Актуальність питання розвитку  
альтернативної енергетики 
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Прогнозний енергобаланс,  
складений із використанням математичних моделей Центру Разумкова,  

виходячи із індикативних показників Енергетичної стратегії України до 2035р.  

із врахуванням впливу пандемії на споживання електроенергії  

у посткоронокризовий період 
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Річний потенціал відновлювальних джерел 

енергії Миколаївської області: 

Більше 30 вітрогенераторів, що 

виробили енергії – 2938 тис. тонн умовного 

палива (у.п.) 

19 сонячних електростанції – 260 тис. 

тонн у.п  

мала гідроенергетика – 38 тис. тонн у.п  

геотермальна енергія – 970 тис. тонн у.п  

енергія біомаси – 350 тис. тонн у.п  

енергія довкілля – 290 тис. тонн у.п  

Енергетичний потенціал Миколаївщини 

Планується: 

ТОВ “Вітряний парк Очаківський” - 120 

вітрогенераторів; 

ТОВ “Тилігульська ВЕС” – 162  од.; 

ТОВ “Південно-Українська ВЕС” – 67 од.; 

 ТОВ “ВЕС Ольвія” – 11 од.; 

10 проектів сонячних електростанцій 
  

Джерело: Обласна програма енергозбереження та розвитку альтернативних джерел енергії на період до 2025 року 

Поточний стан  Перспектива 

Будівництво сміттєпереробного 

заводу 
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Альтернативні види палива 
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Забезпечення регіонального 
інноваційного розвитку в напрямку 
ресурсозберігаючих технологій та 
альтернативних джерел енергії  

Необхідні висококваліфіковані фахівці,  які інтегрують в собі 
загальні та професійні компетентності, необхідні для 
вирішення питань з розвитку, впровадження та 
вдосконалення ресурсо-  та енергозберігаючих технологій, 
методів та механізмів в поєднанні з природоохоронними 
завданнями регіону. 

Бакалаври освітньо-професійної 
програми 

«Ресурсозберігаючі технології та 
альтернативні джерела енергії» 

спеціальності 183 Технології захисту 
навколишнього середовища 

Необхідність освітніх послуг в 

Миколаївській області 



Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів  

 в сфері нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії : 
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 14 Електрична інженерія (Східний та центральний регіон  - Харків, Київ) 
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
    Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії. 

105 Прикладна фізика та наноматеріали (Східний регіон - Харків) 

Фізика нетрадиційних енерготехнологій та фізичні аспекти екології 

  152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  
(Західний регіон - Івано-Франківськ) 
   Освітня програма:  Інженерія відновлювальної енергетики 

17 Електроніка та телекомунікації (Східний регіон - Харків) 
172 Телекомунікації та радіотехніка.  
Інженерія відновлювальних джерел енергії.  

18 Виробництво та технології  (Південний регіон) 
183 Технології захисту навколишнього середовища 
Ресурсозберігаючі технології та альтернативні джерела енергії 

Вперше!!!!!! 

запропоновано інтегрувати ресурсозбереження 

та альтернативні джерела енергії з екологічними аспектами регіону 
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Кваліфіковані 

фахівці 
 

Розвиток галузі 

енергозбереження та 

альтернативних 

джерел енергії 

Миколаївської області 

Фаховий 

попит 

Високий 

рівень 

сучасної 

фахової 

освіти 

РОБОТОДАВЕЦЬ 

Миколаївської області 

(підприємство, фірма, 

організація 

МОЖЛИВІСТЬ 

ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ 
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Особливості освітніх послуг 
Особливість програми полягає в формуванні у 

здобувачів освіти загальних і професійних 

компетентностей та навичок для  

вирішення практичних проблем технічного і 

технологічного характеру в сфері  

ресурсо- та енергозбереження,  

альтернативної енергетики та екологічно безпечних  

технологій,  

зеленої економіки,  

збалансованого природокористування,  

поводження з відходами (переробка та утилізація)  

як на локальному (виробничому), так і на 

регіональному рівнях  

в Південному регіоні України, і за кордоном. 

Енергоефективні та ресурсозберігаючі компетентності формують у бакалаврів 

обізнаність щодо енерго˗ та ресурсозберігаючої діяльності, спираючись на яку, вони 

реалізують професійні компетенції, інтегровані у кваліфікацію за фахом і досвід роботи. 
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 Знання та розуміння теоретичних та практичних основ збалансованого 

природокористування, енерго- та ресурсозбереження, охорони довкілля. 

 Здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для еколого-

енергетичних досліджень. 

 Здатність брати участь у плануванні й виконанні експериментів та 

лабораторних досліджень властивостей фізичних систем, явищ та процесів, 

працювати в колективах виконавців проектах, у тому числі в 

міждисциплінарних. 

 Знання та розуміння основних напрямків екологізації паливно-енергетичного 

комплексу України та впровадження нетрадиційних джерел енергії, утилізація 

відходів з отриманням альтернативних видів палива.  

До професійних компетентностей бакалаврів освітньо-

професійної програми «Ресурсозберігаючі технології та  

 альтернативні джерела енергії» відносяться: 

Інтегральна компетентність - Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми технічного і 

технологічного характеру у сфері ресурсо- та енергозберігаючих 

технологій, утилізації відходів, охорони довкілля та збалансованого 

природокористування, або у процесі навчання, що передбачає 

застосування теоретичних основ та методів технологій захисту 

навколишнього середовища, та характеризується комплексністю і 

невизначеністю умов. 
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КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ ФАХІВЦЯМИ З 

РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 

Професійна діяльність в галузі ресурсозбереження та 

природоохоронної сфері, інженерно-екологічної  діяльності на 

промислових підприємствах, науково-дослідних інститутах і 

лабораторіях, в енергозабезпечуючих підприємствах, організаціях 

органів державної влади та інспекційної діяльності з техногенного 

та екологічного нагляду, підготовка фахівців для організаційно-

управлінської, господарської, інноваційної, інвестиційної та 

дослідницької діяльності. 



Згідно Національного класифікатора України 
( Класифікатор професій (ДК 003:2010)  

 

бакалавр освітньої програми 

 «Ресурсозберігаючі технології та альтернативні джерела енергії» 

 може обіймати професії: 

• технік-технолог, фахівець із нетрадиційних видів 

енергії,  фахівець з управління енергозбереженням в 

будівлях;  

• технік з експлуатації сонячних енергетичних/вітро/ 

біоенергетичних установок, фахівець з енергетичного 

менеджменту; 

• технолог, технік, лаборант (галузі техніки), стажист-

дослідник; 

• технік-еколог; 

• інспектор державний з техногенного та екологічного 

нагляду; 

•організатор природокористування; 

•оператор енергозберігаючого устаткування будівель. 
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КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПУСКАЮЧОЇ КАФЕДРИ ТЕХНОГЕННОЇ ТА 

ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ НУК ФАХІВЦЯМИ - ВИКЛАДАЧАМИ 

2. Ушкац Світлана Юріївна.,викладач кафедри ТЦБ. 

Кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю «Теплофізика та молекулярна фізика». 

Сфера наукової діяльності включає теоретичні дослідження явищ фазового переходу на основі статистичної 

механіки, математичного моделювання різних процесів тепло- і масопереносу, а також питання, що стосуються 

техногенної безпеки, цивільного захисту та екології. 

 

3. Савіна Оксана Юріївна, к.т.н., доцент кафедри ТЦБ, фахівець з менеджменту та управління проєктами. 

Сфера наукових досліджень пов'язана з наукомісткими підприємствами та протиризиковим управлінням їхніми 

проєктами і портфелями проєктів.  

Основні напрями досліджень: особливості управління проєктами в галузі вітроенергетики та протиризикове 

управління стейкхолдерами проєктів з енергозбереження.  

 

4. Жолобенко Наталія Юріївна, аспірант кафедри ТЦБ. 

Спеціальність "Суднове енергетичне устаткування"  (інженер-механік).  

Тема наукових досліджень: «Підвищення ефективності екологічної безпеки піролізних процесів утилізації 

полімерних відходів» за спеціальністю 183 – Технології захисту навколишнього середовища. 

 

5. Власенко Олег Васильович, інженер-технолог. 

1. Маркіна Людмила Миколаївна, доктор технічних наук, професор, 

завідувачка кафедри ТЦБ, гарант освітньої програми. 

Сфера професійної діяльності за науковим напрямком «Екологічна безпека» 

(технології захисту навколишнього середовища).  

Лауреат Премії Верховної Ради молодим науковцям. Є співорганізатором та 

послідовником наукової школи «Екологічно безпечна утилізація органічних 

відходів з отриманням альтернативних палив» в НУК ім. Макарова.  

Керівник кандидатів наук та докторів філософії. 
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МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПУСКАЮЧОЇ 

КАФЕДРИ ТЕХНОГЕННОЇ ТА ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ НУК 

Програмне забезпечення 

Лабораторії моніторингу параметрів навколишнього середовища 

Науково-дослідний «Центр піролізних технологій», в якому 

розташовано  розроблені та виготовлені оригінальні 

експериментальні установки  утилізації ТПВ: циклічної дії ЕУ 

БЦП–14; Екопір 18Д та Екопір-БЦП безперервної дії 

Методи оптимізації в моделюванні технологічних процесів з використанням 

комп’ютерних технологій, аналітично-розрахункових методів - програмного комплексу 

ASTRA 4,  

COMSOL Multiphysics, FLUENT (ANSYS, Inc.) - розрахунки термодинамічних та 

кінетичних показників процесів,  

МАІ – для багатокритеріальної оцінки факторів екологічної небезпеки. 

Газорідинна хроматографія Спектрофотометрія  Атомно-абсорбційна спектрометрія 
Термогравіметрія 

Науково-дослідний «Центр 

енергозберігаючих технологій»  з 

встановленими сучасними ПК та 

програмним забезпеченням. 



 

кваліфіковані фахівці 
 

Розвиток галузі 

енергозбереження та 

альтернативних 

джерел енергії 

Миколаївської області 

Регіональне 

замовлення 

Обґрунтованість регіонального замовлення   



Дякуємо за увагу! 
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