
 Назва 

дисципліни  

Сірководневі технології  

 

Інформація 

про 

факультети 

(навчально-

наукові 

інститути) і 

курси 

навчання, 

студентам 

яких 

пропонуєть

ся вивчати 

цю 

дисципліну 

  Факультет  фізико-енергетичний, спеціальність (напрям) 105 Прикладна фізика та 

наноматеріали, 5 курс 

Контактні 

дані 

розробників 

робочої 

програми 

навчальної 

дисципліни,  

науково-

педагогічни

х 

працівників

, залучених 

до 

викладання 

Ткаченко Віктор Іванович, завідувач кафедри,  

      доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри фізики нетрадиційних енерготехнологій 

та екології , фізико-енергетичний факультет 

Попередні 

умови для 

вивчення 

дисципліни 

Засвоєння курсів загальної та теоретичної фізики, вищої математики 

Опис 

Мета дисципліни.  Метою викладання навчальної дисципліни є  

формування фахових компетентностей в сфері запропонованих новітніх 

сірководневих технологій, необхідних сучасному фахівцю з кваліфікацією: «Магістр з 

прикладної фізики та наноматеріалів, фізика нетрадиційних енерготехнологій та 

фізичні аспекти екології». 

 

 Основними завданнями вивчення дисципліни є 

 набуття уявлень про фізичні основи сірководневих технологій; знайомство з 

основними аспектами сірководневої енергетики, обґрунтуванням перспектив її 

розвитку, як складової частини водневої енергетики; проведення порівняння з 

основними характеристиками традиційної енергетики; 

 отримання знань про вміст сірководню в Чорному морі та технологію 

автогазліфту для його видобутку; про принципи створення енергогенеруючих 



сірководневих комплексів, що спроможні отримувати енергію не тільки від утилізації 

сірководню, але й з енергії термічного градієнту, різниці солоності моря по глибині, 

вітру, сонця тощо. 

 

Очікувані результати навчання. Заплановані результати навчання - згідно з 

вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми, студенти 

повинні досягти таких результатів навчання: 

 мати основні уявлення про перспективи розвитку водневої та сірководневої 

енергетики; 

 вміти проаналізувати та оцінити можливості нетрадиційної енергетики порівняно 

з традиційними джерелами енергії 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Термодинамічні системи. Стан термодинамічної рівноваги. 

Внутрішні та зовнішні  параметри. 

4 

2 Термодинамічні потенціали. Ентропія. Перший початок 

термодинаміки. Теплоємкість. Основні термодинамічні 

процеси.  

4 

3 Абсолютна температура та абсолютна ентропія ідеального газу. 

Адіабатичний потенціал (внутрішня енергія). Ізотермічний 

потенціал. 

6 

4 Лабораторне моделювання газліфта водопровідної води. 6 

5 Фазові переходи першого роду в водопровідної води. Вихідне 

кінетичне рівняння, що описує фазові переходи першого роду в 

газонасиченій воді. 

6 

6 Дослідження кінетичного рівняння, що описує фазові переходи 

першого роду в газонасиченій воді. 

6 

7 Воднева енергетика за рахунок відновлюваних джерел енергії. 6 

8 Енергія різниці температур. Електростанції ОТЕС. 6 

9 Енергія різниці солоності. Енергія хвиль. Енергія вітру. 6 

10 Традиційний підхід у вітровій енергетиці. 6 

11 Мала вітрова енергетика. 6 

12 Теорія лопатевих вітродвигунів. Теоретична межа Бетца. 6 

13 Сонячна енергія. Геотермальна енергія. Біоенергетика. 6 

14 Методи виділення сірководню з морської води. 7 

15 Енергетичні острови й концепція сірководневого 

енергогенеруючого комплексу. 

7 

 Разом за семестр 88 

 

 

Методи контролю результатів навчання 
 

Для оцінювання результатів навчання використовуються такі види та методи 

контролю: поточний контроль протягом семестру – усне та експрес-опитування на 



лекціях, виступи студентів при обговоренні теоретичних положень дисципліни і задач 

прикладного характеру, перевірка опрацювання завдань на СРС; підсумковий 

семестровий контроль – екзамен.  

 

Мова викладання. Державна, англійська 

 


