




 
ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни «Біопаливні технології в енергетиці» складена відповідно 
до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки 
 

перший, бакалавр 
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 
 
спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» за освітньою програмою 
«Прикладна фізика енергетичних систем» 
 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 
 Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з видами та 
характеристиками біопалива, технологічними процесами і обладнанням, що 
використовується для отримання біопалива, а також способами його використання. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 
 Основними завданнями вивчення дисципліни є забезпечення формування у студентів 
знань щодо фізико-хімічних процесів отримання біопалива різних видів, характеристик 
енреготехнологічного обладнанні для його виробництва і використання. 
 

 1.3. Кількість кредитів – 5. 
 

1.4. Загальна кількість годин – 150. 
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
 

За вибором 

Вид кінцевого контролю 
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 
4-й - 

Семестр 
8-й - 

Лекції 
24 год. - 

Практичні заняття 
24 год. - 

Лабораторні заняття 
- - 

Самостійна робота 
102 год. - 

у тому числі індивідуальні завдання 
- 

 
1.6. Заплановані результати навчання 

 

 Студенти мають досягти таких результатів навчання: 
знати основні фізико-хімічні процеси, що відбуваються при отриманні біопалива, 



класифікацію та характеристики різних видів біопалива, сучасне технологічне обладнання 
для отримання та використання біопалива; 

вміти застосувати отримані знання для виконання розрахунків процесів, пов’язаних з 
використанням біопалива в установках різного цільового призначення. 

 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Основні відомості про біопаливо. 
Тема 1. Біопаливо та його класифікація. 
Поняття про біопаливо. Класифікація біопалива за походженням. Джерела біомаси. 

Потенціал виробництва біопалива в Україні та світовий досвід його використання. 
Розділ 2. Види біомаси та її перероблення. 

Тема 1. Отримання біопалива з біомаси рослинного походження. 
 Основні технології отримання біопалива з рослинної біомаси. Пряме спалювання. 
Газифікація – прямий та зворотний процеси. Піроліз і його види. Каталітичний риформінг. 
Гідроліз. Отримання рідкого та газоподібного палива з деревини. Біонафта та біодизель. 
Біоконверсія. 
 Тема 2. Отримання біопалива з біомаси тваринного походження. 
 Особливості отримання біогазу при використанні сировини тваринного походження. 
Основи розрахунків біогазових установок. 
Розділ 3. Особливості використання біопалива для отримання різних видів енергії. 
 Тема. 1. Основні напрямки використання біопалива. 
 Використання біопалива для вироблення теплової та електричної енергії. Конструкція 
біогазових установок. Використання біопалива для автомобільного транспорту. 
  

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Розділ 1. Основні відомості про біопаливо 

Тема 1. Біопаливо та 
його класифікація 

4 4           

Разом за розділом 1 4 4           
Розділ 2. Види біомаси та її перероблення  

Тема 1. Отримання 
біопалива з біомаси 
рослинного походження 

79 10 9   60       

Тема 2. Отримання 
біопалива з біомаси 
тваринного походження 

34 6 8   20       

Разом за розділом 2 113 16 17   80       
Розділ 3. Особливості використання біопалива для отримання різних видів енергії 

Тема. 1. Основні 
напрямки використання 
біопалива 

33 4 7   22       

Разом за розділом 3 33 4 7   22       
Усього годин 150 24 24   102       

 
 



4. Теми практичних занять 
№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 
1, 2 Розрахунки процесів спалювання відходів деревини 3 

3-5 
Розрахунки параметрів роботи та конструктивних характеристик 
біогазових установок при використанні сировини рослинного 
походження 

6 

6-9 
Розрахунки параметрів роботи та конструктивних характеристик 
біогазових установок при використанні сировини тваринного 
походження 

8 

10-12 
Розрахунки параметрів енергетичних установок при використанні 
біопалива 

7 

 Разом 24 
 

5. Завдання для самостійної робота 
 

№ 
з/п 

Назва теми (види, зміст самостійної роботи) 
Кількість 

годин 
1 Розібратись: Сучасні конструкції газифікаторів для перероблення 

деревини 
60 

2 Проаналізувати:Газифікація пиловидного та дрібнодисперсного 
палива в киплячому шарі. Пароводяна конверсія. Розрахунки 
процесів отримання синтез-газів 

20 

3 Знати:Техніко-економічне оцінювання ефективності 
використання рослинних відходів 

22 

 Разом  102 
 

 

6. Індивідуальні завдання 

 
7. Методи навчання 

Пояснювально-ілюстративний, репродуктивний методи. 

 

8. Методи контролю 

Для оцінювання результатів навчання використовуються такі види та методи контролю: 
поточний контроль протягом семестру – розв’язання задач на практичних заняттях, виступи 
студентів при обговоренні теоретичних положень дисципліни та контрольні роботи (60 
балів).  

Поточний контроль на практичних заняттях (лекціях), включаючи експрес-контроль, 
що проводиться на практичних заняттях: відповідь при усному опитуванні – 0,10; виступ при 
обговоренні теоретичного питання – 0,25; розв’язання задачі на дошці – 0,25; задачі 
початкового рівня – 0,2; задачі середнього рівня – 0,35; задачі підвищеного рівня – 0,5. 
Загалом за поточним контролем – до 40 балів за усіма розділами. Два контрольні роботи 
складається з практичних завдань, які оцінюється по 10 балів кожна.  

Самостійна робота студентів – до 40 балів (виступи з доповідями, вирішення завдань 
за темами самостійної роботи). За бажанням студента можуть нараховуватися до 4-х 
заохочувальних балів за  коментар в усній формі та відповіді на додаткові запитання.  

 
 
 

 
 



9. Схема нарахування балів 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Сума Розділ 
1 

Розділ 
2 

Розділ 
3 

Контрольні 
роботи, 

передбачені 
навчальним 

планом 

Індивідуальне 
завдання 

Разом 
Самостійна 

робота 

Т1 Т1 Т2 Т1      
10 10 15 5 20 - 60 40 100 

 
Критерії оцінювання навчальних досягнень 

 
Знання студентів як з теоретичної, так і з практичної підготовки оцінюються за такими 

критеріями: 
90-100 балів – студент міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст 

навчальної дисципліни, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі 
практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє 
високий рівень засвоєння практичних навичок; 

70-89 балів – студент добре засвоїв теоретичний матеріал, аргументовано викладає його; 
має практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але 
припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при 
аналізі практичного; 

50-69 балів – студент в основному опанував теоретичними знаннями навчальної 
дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо 
відповідає, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність стабільних знань; 
відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях; 

1-49 балів – студент майже не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає 
наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій 
літературі, практичні навички майже не сформовані. 

 
Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 
шкали оцінювання 

для дворівневої шкали 
оцінювання 

90-100 відмінно   
зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  
1-49 незадовільно не зараховано 

 
 

10. Рекомендована література 
 

Основна література 
1. Альтернативна енергетика: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Мельничук 

М.Д., Дубровін В.О., Мироненко В.Г. та ін. – К: Аграр Медіа Груп, 2011. – 612 с. 
2. Васюкова Г.Т. Альтернативні джерела енергії [Електр. ресурс] / Г.Т. Васюкова,  

І.О. Грошева. – Екологія. – К.: Кондор, 2009. – 524 с.  
3. Головков С.И., Коперин И.Ф., Найденов В.И. Энергетическое использование 

древесных отходов. – М.: Лесная пром-ть, 1987. – 224 с. 
4. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: метод. указания для 



выполнения контр. задания / Сост. Ю.Н. Кобякова. – Томск: Изд-во Томского гос. архит.-
строит. ун-та, 2010. – 26 с. 

5. Біологічні ресурси і технології виробництва біопалива: Монографія / Блюм Я.Б., 
Гелетуха Г.Г., Григорюк І.П. та ін. – К. : Аграр Медіа Груп, 2010. – 292 с. 

 
Допоміжна література 

1. Кошельнік О.В. Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування 
«Розрахунок біогазової установки для сільськогосподарської ферми» за курсом 
«Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії» / О.В.Кошельнік, В.Г.Павлова,  
О.В. Долобовська. – Харків: НТУ «ХПІ», 2019. – 22 с. 

2. Костенко В.К. Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної 
дисципліни «Альтернативні джерела енергії» / В.К. Костенко, В.В. Колеснікова,  
О.Л. Зав’ялова. – Донецьк: ДонНТУ, 2013. – 54 с. 

3. Тимербаев Н.Ф. Комплексная энерготехнологическая переработка древесных 
отходов с применением прямоточной газификации:  монография/ Н.Ф. Тимербаев. – Казань: 
КНИТУ, 2011. – 252 с. 

4. Дешалит Г.И. Расчёты процессов газификации топлива / Г.И. Дешалит. – Харьков: 
Харьковский университет, 1959. – 168 с. 

 
 

11. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

1. Бібліотека ХНУ ім. В.Н. Каразіна. 
 


