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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “ Екологія нетрадиційних джерел енергії ” 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів 

спеціальності 105 — прикладна фізика та наноматеріали 

 

1. Опис навчальної дисципліни 
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни є вивчення фізичних основ 

екології традіоекології, нетрадиційних джерел енергії та атомної енергетики, а 

також екології енергетичних систем. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни є забезпечення у студентів 

знань та розумінь фізичних процесів, які характеризують роботу енергетичних 

установок, формування у студентів сучасного світогляду на екологічні проблеми 

стану довкілля. 

 

1.3. Кількість кредитів - 4 

1.4. Загальна кількість годин 120  

 
1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Обов’язкова / за вибором 

Денна форма 
навчання 

Заочна (дистанційна) форма 
навчання 

Рік підготовки 
1-й -й 

Семестр 
1-й -й 

Лекції 
16 год. год. 

Практичні, семінарські заняття 
16 год. год. 

Лабораторні заняття 
год. год. 

Самостійна робота 
88 год. год. 

у тому числі індивідуальні 
завдання 

год. 

 

1.6. Заплановані результати навчання: 

 

– студенти мають знати сучасні системи енергозабезпечення, принципи їх 

роботи; 

– вміти застосовувати отримані знання з метою сприяння поліпшення 

екологічного  

стану  довкілля, що дозволяє зменшити ризики захворювання людини. 
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2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Розділ 1. Фізичні фактори, що діють в біосфері. 

Тема 1. Поняття про біосферу. Шуми та вібрації. Класифікація фізики полів. 

Характеристика механізмів поглинання випромінювання Сонця. УФ-

випромінювання. Санітарно-гігієнічні норми впливу УФ-випромінювання на 

людину. 

Тема 2. Електромагнітні поля радіодіапазону (ЕМП). Класифікація 

електромагнітних полів радіодіапазону. Природні та техногенні джерела ЕМП. 

Магнітне та електричне поля. Джерела електричних та магнітних полів. 

Біологічна дія ЕМП. Теплове випромінювання. 

Розділ 2. Виробництво енергії. 

Тема 1. Визначення фізичних характеристик іонізуючого випромінювання. 

Міграція радіонуклідів. Радіаційний фон. Техногенні джерела підвищення 

радіаційного фону. Біологічні ефекти радіаційного впливу на людину. 

Тема 2. Нетрадиційні джерел енергій. Вітроенергетика. Геліоенергетика. 

Вторинні енергетичні ресурси. Теплові насоси. Біоенергетика. 

Розділ 3. Радіаційна безпека. 

Тема 1.  Природні та штучні джерела випромінювання. Шкідливість та 

небезпека джерела. Радіоактивність, основні поняття. 

Тема 2. Атомні станції (АС). Джерела випромінювання на АС. Радіаційний 

контроль на АС. Методи вимірювань. Ефекти іонізуючого випромінювання. 

Норми радіаційної безпеки.  

Розділ 4. Потоки енергії. Енергетичні системи.  

Тема 1. Виробництво енергії. Теплова ЕС. Гідроенергетика. Енергія вітру. 

Сонячна енергія. Перетворення енергії вітру. Баштові та модульні електростанції.  

Тема 2. Екологічний вплив енергетичних систем. Екологічний вплив ГЕС. 

Антропогенний вплив ТЕС. Роль енергії в розвитку суспільства. Енергія 

майбутнього. 
 

3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви розділів і тем Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього у тому числі усьог
о 

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. Фізичні фактори, що діють в біосфері 
Тема 1. Поняття про 
біосферу. Шуми та 
вібрації. Класифікація 
фізики полів. 

16 2 2   11       
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Характеристика 
механізмів поглинання 
випромінювання 
Сонця. УФ-
випромінювання. 
Санітарно-гігієнічні 
норми впливу УФ-
випромінювання на 
людину 
Тема 2. 
Електромагнітні поля 
радіодіапазону (ЕМП). 
Класифікація 
електромагнітних полів 
радіодіапазону. 
Природні та техногенні 
джерела ЕМП. 
Магнітне та електричне 
поля. Джерела 
електричних та 
магнітних полів. 
Біологічна дія ЕМП. 
Теплове 
випромінювання. 

16 2 2   11       

Разом за розділом 1 32 4 4   22       

Розділ 2. Виробництво енергії 
Тема 1. Визначення 
фізичних 
характеристик 
іонізуючого 
випромінювання. 
Міграція радіонуклідів. 
Радіаційний фон. 
Техногенні джерела 
підвищення 
радіаційного фону. 
Біологічні ефекти 
радіаційного впливу на 
людину 

16 2 2   11       

Тема 2. Нетрадиційні 
джерел енергій. 
Вітроенергетика. 
Геліоенергетика. 
Вторинні енергетичні 
ресурси. Теплові 
насоси. Біоенергетика 

16 2 2   11       

Разом за розділом 2 32 4 4   22       

Розділ 3. Радіаційна безпека 
Тема 1. Природні та 
штучні джерела 
випромінювання. 
Шкідливість та 
небезпека джерела. 
Радіоактивність, 
основні поняття 

16 2 2   11       

Тема 2. Атомні станції 
(АС). Джерела 

16 2 2   11       
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випромінювання на 
АС. Радіаційний 
контроль на АС. 
Методи вимірювань. 
Ефекти іонізуючого 
випромінювання. 
Норми радіаційної 
безпеки 
Разом за розділом 3 32 4 4   22       

Розділ 4. Потоки енергії. Енергетичні системи 
Тема 1. Виробництво 
енергії. Теплова ЕС. 
Гідроенергетика. 
Енергія вітру. Сонячна 
енергія. Перетворення 
енергії вітру. Баштові 
та модульні 
електростанції 
 

16 2 2   11       

Тема 2. Екологічний 
вплив енергетичних 
систем. Екологічний 
вплив ГЕС. 
Антропогенний вплив 
ТЕС. Роль енергії в 
розвитку суспільства. 
Енергія майбутнього 

16 2 2   11       

Разом за розділом 4 32 4 4   24          

Усього  годин 120 16 16   88       

 
4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

№ 
з/п 

Назва 
теми 

   
Кількість 

   годин 
1 Ефекти іонізуючого випромінювання 2 
2 Визначення характеристик радіаційного впливу на людину 2 
3 Загальні відомості про звук 2 
4 Основні поняття радіоактивності 2 
5 Загальні відомості про інфрачервоне випромінювання 2 
6 Електромагнітне поле 3 
7 Атомна енергія 3 

 Разом 16 
 

5. Завдання для самостійної робота 
№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

1 Вивчити : поняття про біосферу ,шуми та вібрації, 

класифікацію фізики полів, характеристику механізмів 

поглинання випромінювання  Сонця, УФ-

випромінювання, санітарно-гігієнічні норми впливу 

УФ-випромінювання на людину 

11 
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2 Проаналізувати електромагнітні поля радіодіапазону 

(ЕМП), класифікацію електромагнітних полів 

радіодіапазону, природні та техногенні джерела ЕМП, 

магнітне та електричне поля, джерела електричних та 

магнітних полів, біологічна дію ЕМП, теплове 

випромінювання. 

11 

3  Визначити фізичні характеристики іонізуючого 

випромінювання, міграцію радіонуклідів, радіаційний 

фон, техногенні джерела підвищення радіаційного 

фону, біологічні ефекти радіаційного впливу на людину. 

11 

4  Розібратись в нетрадиційних джерелах енергії, 

вітроенергетики, геліоенергетики, вторинних 

енергетичних ресурсах, теплових насосах, 

біоенергетиці. 

11 

5 Розібратись в забезпеченні радіаційної безпеки, 

природних та штучних джерелах випромінювання, 

шкідливості та небезпеці джерела. Вивчити 

радіоактивність, основні поняття 

11 

6 Проаналізувати атомні станції (АС),джерела 

випромінювання на АС, радіаційний контроль на АС 

,методи вимірювань, ефекти іонізуючого 

випромінювання, норми радіаційної безпеки 

11 

7 Розібратись в виробництві енергії, тепловій ЕС, 

гідроенергетиці, енергії вітру, сонячній енергії, 

перетворенні енергії вітру, баштових та модульних 

електростанцій. 

11 

8 Ознайомитись з екологічним впливом енергетичних 

систем, екологічним впливом ГЕС, антропогенним 

впливом ТЕС, роллю енергії в розвитку суспільства, 

енергією майбутнього. 

11 

 Разом 88 

 
6. Індивідуальні завдання 

Розрахунково-графічна робота 
 

    Розрахунково-графічна включає обробку результатів вимірювань методами 

регресивної картографії ,методологію комплексного контролю ендогенних 

факторів у енергетичній інфраструктурі ,побудову карт забруднення з 

застосуванням геоінформаційних систем, проведення чисельного аналізу 

електромагнітних полів  радіаційного фону для реальних умов розміщення 

об’єктів  інфраструктури. 

 

Приклади тем  рефератів: 

1. Перспективи розвитку зеленої енергетики. 
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2. Майбутнє сонячної енергетики в Україні. 

3. Можливості розвитку вітроенергетики. 

4. Біоенергетика, її стан та перспективи. 

5. Алгоритм застосування теплових насосів. 

 
7. Методи навчання  

 Лекційні заняття проводяться методом лекції та розповіді-дискусії і 

передбачають можливість використання електронних засобів навчання. Практичні 

заняття проводяться методами репродуктивним і проблемного викладу шляхом 

обговорення теоретичних положень дисципліни і розв’язання задач. Основною 

метою практичних занять є розвиток навичок практичного застосування і 

закріплення теоретичного матеріалу.  

 
8. Методи контролю 

На заняттях (60 балів) - оперативний контроль та опитування студентів, 

проведення розрахунково-графічної роботи, яка складається з 3-х завдань. 

Підсумковий ( 40 балів) – залік.  

Розрахунково-графічна робота – 40 баллів. 

Експрес-контроль за темами розділу 1 – 4; 

Експрес-контроль за темами розділу 2 – 4; 

Експрес-контроль за темами розділу 3 – 6; 

Експрес-контроль за темами розділу 4 – 6; 

 

9. Схема нарахування балів 
Приклад для підсумкового семестрового контролю при проведенні 

семестрового екзамену або залікової роботи 
 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні 
завдання 

 

Заліко

ва 

робота 

 
 

Сума 
 
 

Розділ 1 

 
 

Розділ 2 

 
 

Розділ 

3 

 
 

Розділ 

4 

РГР, 

передба

чена 

навчаль

ним 

планом 

 
 

Разом 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
40 60 40 100 

2 2 2 2 3 3 3 3 

Т1, Т2 ... – теми розділів. 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 
 

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

за такими критеріями: 

– 4 бали – студент міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно 
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знає зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових першоджерел та 

рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно 

використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, 

висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень 

засвоєння практичних навичок; 

– 3 бали – студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними 

аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, 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; 

– 2 бали – студент в основному опанував теоретичними знаннями 

навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій 

літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання 

викликають невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на 

запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє 

оцінювати факти та явища, пов’язувати їх із майбутньою діяльністю; 

– 1 бал – студент майже не опанував навчальний матеріал дисципліни, не 

знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та 

рекомендованій літературі, відсутнє наукове мислення, практичні навички майже 

не сформовані. 

– 0 балів – знання як з теоретичної, так і з практичної підготовки за даним 

завданням виявити не вдається, невиконання завдання у разі відсутності на 

заняттях або під час СРС.  

 

Поточний контроль на практичних заняттях (лекціях): відповідь при усному 

опитуванні – 0,5 балів;  розв’язання задачі на дошці – 1 бал; розв’язання задачі під 

час СРС – 1 бал. 

Розрахунково-графічна робота  – максимум 40 балів.  

Загалом до 60 балів, по 4 балів за  розділами 1-2, по 6 балів за розділами 3-4. 

Підсумковий семестровий контроль – залік (до 40 балів): теоретичні питання: 

10 *2=20 балів, задача – 20 балів. Необхідною умовою допуску студента до заліку 

з дисципліни є позитивний рейтинг за основними формами поточного та 

модульного контролю, але не менше 30 балів.  
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Шкала оцінювання 
Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності протягом 

семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно  
 

зараховано 

80-89 
добре 

70-79 

60-69 
задовільно 

50-59 

1-49 незадовільно не зараховано 

 
10. Рекомендована література  

      Основна література  
1. Пеліхатий М.М. Радіоекологія: методичні вказівки. – X.: ХНУ імені В.Н. 

Каразіна, 2010. – 16 с. 
2. Monitoring water quality in the future. Vol. 5. Organizational accepts. Delft, the 

Netherlands, May, 1995. 
3. Management of Transboundary Waters in Europe. Convention on the Protection and 

Use of Transboundary Watercourses and International Lakes. 22–25 September 1997 
Mrzezyno, Poland. 

4. Nutrient Balances for Danube Countries. Project EU/AR/102A/91. Danube Applied 
Research Program/ Final Report. 07.07.1997. 

5. Ozenda P. La cartographie ecologique // Acta geogr., 1978. – № 34. – P. 29 – 38. 
6. Robinson A. H., Morrison J. L., Muehrke P. C., Kimerling A. J., Guptill S. C. 

Elements of Cartoraphy. – 6 ed. John Willey &Sons, INC., 1995. 
7. Taylor D. R. F. A conceptual basis for cartography / new directions for the 

information era. Cartographica. Vol. 28, 1991,–№4.–P. 1–8. 

 

  Допоміжна література 
1. Програма дій. Порядок денний на XXI століття. Матеріали конференції в Ріо-

де-Жанейро, 1993. 

 

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

забезпечення 
 

1. http//www.ecoline.ru/mc/books/man/indekx.html 
2. http://www.menr.gov.ua 

 


