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Опис навчальної дисципліни 

Назва: «Екологічні проблеми енергетики» 

Код: В1.1 

Галузь: 18 «Виробництво та технології» 

Тип: Вибіркова  

Кількість встановлених кредитів: 8 

Курс: 3-й 

Семестр вивчення: 5-й 

Рівень вищої освіти: Бакалавр 

Кількість годин: 240 

Викладачі:  

- Дар’я Володимирівна Кулікова, к.т.н., доцент, доцент кафедри екології та 

технологій захисту навколишнього середовища, тел. (056) 756-00-16, 

kulikova.d.v@nmu.one, http://ecology.nmu.org.ua/ua/Personal/Kulikova.php  

- Андрій Геннадійович Рудченко, старший викладач кафедри екології та 

технологій захисту навколишнього середовища, тел. (056) 754-00-16, 

rudchenko.a.g.@nmu.one, http://ecology.nmu.org.ua/ua/Personal/Rudchenko.php.  

 

Результати навчання. Вміти визначати основні екологічні проблеми 

виробництва, перетворення і використання енергії; вплив об’єктів енергетики 

на навколишнє середовище; перспективи розвитку паливно-енергетичного 

комплексу; ресурсне забезпечення енергетики; потенціал нетрадиційної 

енергетики; головні шляхи зменшення негативних наслідків, таких як 

енергозбереження, енергетичний аудит. 

 

Форми організації занять.  

- Навчальні заняття – лекції. 

- Практична підготовка – практичні заняття. 

- Самостійна робота – підготовка до навчальних занять. 

- Контрольні заходи – екзаменаційна робота, захист практичних робіт. 

 

Мета вивчення дисципліни. Формування у майбутніх фахівців умінь та 

компетенцій для забезпечення застосування теоретичних знань і практичних 

навичок щодо забезпечення аналізу стану, структури та функціонування 

паливно-енергетичного комплексу України, його впливу на екологічний стан 

елементів довкілля, екологічної безпеки об’єктів енергетики, впровадження 

альтернативної енергетики, використання вторинних енергетичних ресурсів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ecology.nmu.org.ua/ua/Personal/Kulikova.php
http://ecology.nmu.org.ua/ua/Personal/Rudchenko.php


3 

Календарно-тематичний план. 

Тематичний план та розподіл обсягу часу з дисципліни  

«Екологічні проблеми енергетики» 
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) 
Види, тематика навчальних занять,  

шифри та зміст результатів навчання за дисципліною 

Обсяг, години 
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 Лекції  

108 160 

1 Вступ. Енергія й енергетика (основні поняття і 

визначення). Енергетика і цивілізація (етапи освоєння 

енергії) 

1. Енергоспоживання та екологічні проблеми 

енергетики. Загальні питання енергоспоживання й 

екологічні проблеми енергетики. Енергоспоживання і 

його показники як критерії добробуту суспільства 

4 

2 2. Структура та тенденції розвитку енергетики. 

Тенденції розвитку енергетики. Структура 

енергопостачання. Паливно-енергетичний комплекс як 

єдина система енергопостачання. Паливно-енергетичний 

баланс України. Структура та тенденції розвитку 

паливно-енергетичного комплексу. Енергозбереження. 

Енергетичний аудит 

4 

3 

4 

3. Паливно-енергетичні ресурси. Паливно-енергетичні 

ресурси, їх класифікація. Склад і характеристики 

органічного палива. Нетрадиційні і відновлюванні 

енергоресурси 

8 

5 

6 

4. Традиційна енергетика. Основні типи традиційних 

електричних станцій. Процес одержання енергії на 

традиційних електростанціях 

8 

7 Контрольні заходи 4 

8 

9 

5. Альтернативна енергетика. Відновлювані джерела 

енергії (загальні положення). Геліоенергетика (загальна 

характеристика). Перетворення сонячної енергії на 

теплову. Пряме перетворення сонячної енергії на 

електричну. Потенціал і перспективи розвитку 

вітроенергетики. Мала гідроенергетика. Біоенергетика 

(стан розвитку й енергетичний потенціал). Процес 

одержання біогазу. Геотермальна енергія (загальна 

характеристика та класифікація). Типи виробництва 

електроенергії на геотермальних станціях. Принципова 

схема геотермальної електростанції. Енергія Світового 

океану (припливні електростанції). Теплова енергія 

океану (схема). Енергія океанських хвиль. Енергія інших 

природних об’єктів 

8 

10 6. Вторинні енергетичні ресурси. Класифікація 

вторинних енергетичних ресурсів. Стан використання 

вторинних енергетичних ресурсів. Ефективність 

застосування вторинних енергетичних ресурсів 

7. Теплові насоси. Стан, потенціал і перспективи 

розвитку теплонасосної техніки. Характеристика та 

класифікація теплових насосів 

4 
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12 

8. Екологічний вплив енергетики на довкілля. Загальні 

питання взаємодії традиційної енергетики з довкіллям. 

Основні види впливу енергетики на довкілля. Основні 

чинники впливу енергетичних об’єктів на компоненти 

довкілля. Взаємодія теплових електричних станцій із 

довкіллям (характеристика). Схема взаємодії теплових 

електричних станцій і довкілля. Проблеми ядерної 

енергетики. Аварії на атомних електричних станціях. 

Стан і перспективи розвитку ядерної енергетики. Схема 

взаємодії атомних електричних станцій і довкілля. 

Гідроелектричні станції і їхній вплив на довкілля. 

Екологічні аспекти нетрадиційної енергетики 

8 

13 Контрольні заходи 4 

  Практичні заняття  

54 80 

1-2 1. Розрахунок параметрів процесу горіння палива 4 

3 2. Розрахунок викидів забруднюючих речовин у 

атмосферу від енергетичних установок  
2 

4 3. Заходи з енергозбереження в системі провітрювання 

шахт 
2 

5 4. Оцінка енергетичного потенціалу нетрадиційних джерел 

енергії на території України 
2 

6 5. Будова і функціонування геліосистем. Розрахунок 

геліосистем 
2 

7 Контрольні заходи 2 

8 6. Розрахунок геліосистем для обігріву басейнів і 

житлових будинків 
2 

9 7. Розрахунок вітрогенератора 2 

10 8. Приливні електростанції, малі гідроелектричні станції: 

принцип роботи і їх розрахунок 
2 

11 9. Геотермальна енергія. Розрахунок геотермальних 

енергетичних установок. Використання теплової енергії 

океанів 

2 

12 10. Розрахунок біоенергетичних установок 2 

13 Контрольні заходи 2 

Контроль 

підсумковий,  

2 чверть – іспит 

Разом 78 162 240 

Лекції 52 108 160 

Лабораторні заняття 26 54 80 

 

Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання. 

Лекції – ілюстративно-наочне навчання (пояснення, бесіда, 

мультимедійна презентація). 

Практичні заняття – навчання на базі лабораторій кафедри екології та 

технологій захисту навколишнього середовища і у комп’ютерному класі з 

використанням інформаційних технологій (захист практичних робіт). 

Самостійна робота (особистісно-орієнтована з елементами дистанційної). 
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Використовуються лабораторна й інструментальна бази випускової 

кафедри та кафедри екологічної і техногенної безпеки на базі ДП НВО 

«Павлоградський хімічний завод», а також комп’ютерне та мультимедійне 

обладнання, дистанційна платформа Мoodlе. 

 

Результати вивчення дисципліни. Результати освоєння, які плануються: 

- розуміти основні закономірності вибору й обґрунтування екологічно 

безпечних, ресурсоефективних та енергозберігаючих технологій; 

- знати структуру та тенденції розвитку енергетики, паливно-

енергетичного комплексу; 

- розуміти основні екологічні проблеми використання органічного палива в 

енергетиці; 

- розуміти вплив енергетичних об’єктів на довкілля; 

- вміти проводити вибір інженерних методів захисту довкілля при 

виробництві електричної та теплової енергії; 

- знати новітні техніко-технологічні й організаційні рішення, спрямовані на 

впровадження у виробництво інноваційних природоохоронних розробок і 

сучасного обладнання в енергетичній галузі; 

- вміти проводити вибір ресурсозберігаючих та енергозберігаючих 

технологій захисту довкілля в енергетичній галузі; 

- знати альтернативні види енергії, шляхи енергозбереження та процедуру 

енергетичного аудиту; 

- вміти обґрунтовувати й ефективно використовувати вторинні енергетичні 

ресурси; 

- демонструвати навички вибору, планування, проектування та обчислення 

параметрів роботи природоохоронного обладнання. 
 

Література для вивчення дисципліни 

 
1. Стандарт вищої освіти підготовки бакалавра з спеціальності 183 «Технології 

захисту навколишнього середовища». СВО-2018. – К.: МОН України, 2018. – 17 с.  

2. В.А. Маляренко. Енергетика і навколишнє середовище. Х.: видавництво САГА, 

2008. – 364 с. 

3. Тулуб С.Б., Разумний Ю.Т., Рухлов А.В. Проблеми сучасної енергетики. Навч. 

посібник: В 2-х ч. – Д.: Національний гірничий університет, 2007. – Ч. 1. – 192 с. 

4. Тулуб С.Б., Разумний Ю.Т., Рухлов А.В. Проблеми сучасної енергетики. Навч. 

посібник: В 2-х ч. – Д.: Національний гірничий університет, 2007. – Ч. 2. – 144 с. 

5. Рудченко А. Г. Екологічні проблеми енергетики. Методичні рекомендації до 

виконання практичних робіт (частина I) / А. Г. Рудченко. – Дніпро : НГУ, 2017. – 

44 с. 

6. Рудченко А. Г. Екологічні проблеми енергетики. Методичні рекомендації до 

виконання практичних робіт (Частина ІІ). Для студентів спеціальностей 101 

«Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / А. Г. 

Рудченко. – Дніпро : Національний гірничий університет, 2017. – 55 с.  
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Інформаційні ресурси 
 

1. http://zakon4.rada.gov.ua Офіційний сайт Верховної Ради України 

2. http://www.mon.gov.ua  Офіційний сайт Міністерства освіти і науки 

      України 

3. www.irbis-nbuv.gov.ua  Наукова періодика України. Бібліотека ім.  

                                                        В. Вернадського 

4. http://sop.org.ua   Служба охорони природи – Інформаційний  

                                                        центр 

5. http://env.teset.sumdu.edu.ua Науковий центр прикладних екологічних 

      досліджень 

6. Репозиторій НТУ «Дніпровська політехніка» [електронний ресурс], 

режим доступу: http://ir.nmu.org.ua/  

 

Політика виставлення балів. 

Виставлення балів ґрунтується на об’єктивних критеріях відповідно до 

«Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами, які також 

використовуються для конвертації (переведення) оцінок мобільних студентів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів  

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховуються, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається 

академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до «Положення 

про організацію освітнього процесу НТУ «ДП». 

 

Форми оцінювання. 

- Поточний контроль – тестування, опитування. 

- Оцінювання виконання та захисту практичних робіт. 

- Підсумковий контроль – іспит у письмовій формі. 

 

Питання до іспиту. 

Приклади питань до іспиту. 

1. Енергія та енергетика (основні поняття та визначення). 

2. Енергетика і цивілізація (етапи освоєння енергії). 

3. Загальні питання енергоспоживання та екологічні проблеми енергетики. 

4. Енергоспоживання і його показники як критерії добробуту суспільства. 

5. Тенденції розвитку енергетики (основні поняття). 

6. Структура енергопостачання (схема). 

http://zakon4.rada.gov.ua/
http://sop.org.ua/
http://env.teset.sumdu.edu.ua/
http://ir.nmu.org.ua/
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7. Паливно-енергетичний баланс України. 

8. Структура та тенденції розвитку ПЕК.  

9. Енергетика і довкілля – системний підхід (структурна схема). 

10. Склад і характеристики органічного палива. 

11. Нетрадиційні і відновлюванні енергоресурси. 

12. Основні типи традиційних електричних станцій. 

13. Відновлювані джерела енергії (загальні положення). 

14. Геліоенергетика (загальна характеристика). 

15. Перетворення сонячної енергії на теплову. 

16. Пряме перетворення сонячної енергії на електричну. 

17. Потенціал і перспективи розвитку вітроенергетики. 

18. Мала гідроенергетика. 

19. Біоенергетика (стан розвитку та енергетичний потенціал). 

20. Процес одержання біогазу. 

21. Геотермальна енергія (Загальна характеристика та класифікація). 

22. Типи виробництва електроенергії на геотермальних станціях. 

23. Принципова схема геотермальної електростанції. 

24. Енергія Світового океану (припливні електростанції). 

25. Теплова енергія океану (схема). 

26. Енергія океанських хвиль. 

27. Енергія інших природних об’єктів. 

28. Загальні питання взаємодії традиційної енергетики з довкіллям. 

29. Основні види впливу енергетики на довкілля. 

30. Основні чинники впливу енергетичних об’єктів на компоненти довкілля. 

31. Взаємодія ТЕС із довкіллям (характеристика). 

32. Схема взаємодії ТЕС і довкілля. 

33. Проблеми ядерної енергетики. 

34. Аварії на АЕС. 

35. Схема взаємодії АЕС і довкілля.  

36. ГЕС і їхній вплив на довкілля. 

37. Екологічні аспекти нетрадиційної енергетики. 


