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ВСТУП 
 
Програма навчальної дисципліни «Регуляризація нетрадиційних систем енергетики» 
складена відповідно до освітньо- професійної (освітньо-наукової) програми підготовки 
«Прикладна фізика енергетичних систем» 
Перший, бакалаврський 
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 
спеціальності (напряму) 105. Прикладна фізика та наноматеріали 

 
спеціалізації Фізика нетрадиційних енерготехнологій та фізичні аспекти екології 

 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення термодинамічних, фізико-

хімічних та тепло фізичних  характеристик нових типів нетрадиційної енергетики. 
 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 
Основними завданнями вивчення дисципліни є забезпечення формування у студентів 

знань термодинамічних процесів в водневих енергосистемах, отримання навиків застосування 
науково-технічних знань на практиці при вивченні фізико-енергетичних технологій отримання 
та трансформації енергії. 

 
1.3. Кількість кредитів – 4. 

 
1.4. Загальна кількість годин – 120. 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
Нормативна / за вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 
Рік підготовки 

4-й  
Семестр 

8-й  
Лекції 

32 год.  
Практичні, семінарські заняття 

32 год.  
Лабораторні заняття 

год.  
Самостійна робота 

56 год.  
Індивідуальні завдання 

год. 
 
 

1.6. Заплановані результати навчання 



Студенти мають досягти таких результатів навчання: 
знати фізико-хімічні та термодинамічні характеристики водню; сучасні технології 

одержання водню, зберігання та його транспортування; новітні металогідридні технології 
енерготехнологічної переробки водню; термодинамічні цикли перетворення енергії при 
використанні водню в якості робочого тіла в схемах енергетичних установок; 

вміти застосувати отримані знання про засоби одержання, зберігання, транспортування 
водню та його ефективного використання в водневих енергетичних установках; застосувати 
отримані знання про процеси взаємодії водню з металогідридами з погляду термодинамічної 
ефективності перетворення енергії та вирішення енергоекологічних проблем. 

 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 
 

Розділ 1. Фізико-хімічні властивості, технології та засоби одержання 

водню, енергетичні та технологічні проблеми. 

Тема 1. Природні ресурси енергоносіїв.  
 

Місце та властивості сучасних альтернативних енергоємких джерел 

енергії.  

Розглянуто основні фізико-хімічні процеси, що впливають на 

властивості енергоносіїв. Енергетичний розподіл електронів в атомах 

хімічних елементів. Ряд напружень металів,хімічний потенціал, вільна 

енергія Гіббса, ізохорно-ізотермічний потенціал Гельмгольца, внутрішня 

енергія ентропія, тощо.  

Процеси твердіння їх вплив на Марко та мікроструктуру , фізичні 

характеристики нових матеріалів. Поняття пар-газ. Порціальний тиск 

чистих компонент енергоносіїв та їх хімічно-активних сполук.  

Основні положення фазових перетворень 1 та 2 роду. Використання 

газових законів щодо насичених парів. Критична температура фазової 

рівноваги , діаграми стану. Використання рівняння Клапейрона-Клаузіуса 

для аналізу фазових перетворень рідини та твердих сполук. Рівняння Гіббса 

та Ван-Гоффа, особливості їх використання для розрахунку роботи 

електрохімічних генераторів енергії. 



Тема 2. Фізико-хімічні та термодинамічні характеристики енергоносіїв. 

Проміжні фази енергогенеруючих комплексів. 
 

Гомогенні та гетерогенні хімічні реакції та їх використання в 

окислювально-відновних реакціях паливних енергетичних елементів. 

Константа рівноваги хімічних реакцій , розрахунки теплових процесів 

енергетичних систем. 

Метали та металоїди  ,  напівпровідники рівняння Фермі-Дірака, 

акцепт орні  та донорні домішки .  

Розчинність газів , закони Генрі , Рауля, Сівертса. Фізична та хімічна 

собції адсорбент адсорбат . Визначення теплоти адсорбції різних 

компонент енергогенеруючих комплексів. Приклади , розрахунки. 

Розділ 2. Одержання, зберігання та 

транспортування енергоносіїв.  

Тема 1. Зберігання та властивості 

енергоносіїв. 

Ядерні реакції та теплота що виникає в 

термоядерних енергетичних установках. 

Критерій Лоусона . Структура термоядерного 

реактору blanket використання літію для 

виготовлення трітію. 

Хімічна активність водню та кисню. Використання процесу 

фізичної та хімічної адсорбції активних газів в процесі розробки фізико-

хімічних засобів перетворення енергії. Теплота хімічних та ядерних 

реакцій , розрахунки . 

Проміжні фази , фази втілення , Лавеса , дальтоніти та вертоліди, 

їх місце на діаграмах стану.  

Використання проміжних фаз , для зберігання та 

транспортування скраплених газів, критична точка на діаграмах стану 



рідина-газ. Конструкційні матеріали для електрохімічних установок з 

використанням водню.  

Тема 2. Жароміцні та металогідрідні системи сплавів, леговані 
напівпровідникові матеріали.  

Технології створення Марко- та термостабільних матеріалів 

енергогенеруючих комплексів. Дифузійні процеси та фазо утворення 

гетерофазних систем сплавів, що виникають в технологічних енергетичних 

установках. Приклади , розрахунки. 

Теплоутилізаційні, металогідридні технології.. Визначення 

структури та фізикомеханічних властивостей металогідрідних систем. 

Розділ 3. Особливості використання водню, легованих напівпровідникових 

матеріалів в нетрадиційній енергетиці. 

Тема 1. Використання ізотопів водню. 

Водень – екологічно чистий енергоносій. Реакції синтезу водню , 

дейтерію та трітію. Використання літію, як Бленкета в термоядерних 

енергетичних установках(ТОКОМАК). 

Високотемпературні матеріали – багаторазні композитні системи, 

умови їх створення з контрольованою структурою. Умови експлуатації, 

дифузійний та ядерний процеси. Зміна рівня Фермі у напівпровідникових 

матеріалах легованих акцепторними то дорними домішками. Внутрішні та 

зовнішні фотоефекти. Інверсійне заповнення енергетичних рівнів 

напівпровідників, інжекція. Напівпровідникові квантові генератори енергії 

– лазери, мазери.  

Тема 2. Техніка безпеки при використанні енергоносіїв. 

Зріджений газ, аналіз діаграм стану на базі водню. Трифазна 

рівновага- критична точка діаграми стану. 

Отримання сухого, чистого водню електрохімічними засобами. 

Адсорбент, абсорбат , цеоліпій. Порівняння впливу вакуумі та атмосфери 



інертних газів на частоту матриці конструкційних матеріалів, одержаних 

металургічними засобами.  

Особливості поведінки водню та дейтерію що використовуються в 

термоядерних енергетичних установках. Радіаційна безпека.  
 
 

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. Фізико-хімічні властивості, технології та засоби одержання водню, 
енергетичні та технологічні проблеми  

Тема 1. Природні 
ресурси 
енергоносії 

19 5 5   9       

Тема 2. Фізико-
хімічні та 
термодинамічні 
характеристики 
енергоносіїв  

19 5 5   9       

Разом за розділом 1 38 10 10   18       
Розділ 2. Одержання, зберігання та 

транспортування енергоносіїв.  
Тема 1. Зберігання 
та властивості 
енергоносіїв. 
 

19 5 5   9       

Тема 2. Жароміцні 
та металогідрідні 
системи сплавів, 
леговані 
напівпровідникові 
матеріали  

19 5 5   9       

Разом за розділом 2 38 10 10   18       
Розділ 3. Особливості використання водню, легованих 
напівпровідникових матеріалів в нетрадиційній енергетиці. 

Тема 1. 
Використання 
ізотопів водню  

22 6 6   10       

Тема 2. Техніка 
безпеки при 
використанні 
енергоносіїв 

22 6 6   10       



 

Разом за розділом 3 44 12 12   20       
Усього годин 120 32 32   56       

 
 
 
 
 

4. Теми практичних занять 
№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 

1 фізико-хімічні та термодинамічні характеристики водню. 
Отримання водню. 8 

2 способи зберігання та транспортування водню 8 
3 металогідридні енергетичні системи 8 
4 основі сфери використання водню 8 

 Разом 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.Завдання для самостійної роботи 
 

№ 
з/п 

Назва теми (види, зміст самостійної роботи) Кількість 
годин 

1 Вивчити фізико-хімічні та термодинамічні характеристики водню. 
Отримання водню. 

14 

2 Проаналізувати зберігання та транспортування водню 14 
3 Розібратись в металогідридних енергетичних системах 14 
4 Знати основі сфери використання водню 14 

 Разом 56 
 

6.Індивидуальні завдання 
                                                                ---- 
 
                                                  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 
 
 

Для оцінювання результатів навчання використовуються такі види та методи контролю: 
поточний контроль протягом семестру – усне опитування на практичних, заняттях (лекціях), 
виступи студентів при обговоренні теоретичних положень дисципліни та розв’язанні задач; 
контрольні роботи - дві контрольні роботи, що виконуються під час аудиторних занять 
тривалістю 2 академічні години по 10 балів кожна , за темами розділів 1 і 2; приймання 
завдання, що виконується під час СРС, підсумковий семестровий контроль – іспит. 

Знання студентів як з теоретичної, так і з практичної підготовки оцінюються за такими 
критеріями: 
- 4 бали – студент міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно 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. 

 
Необхідною умовою допуску студента до заліку з дисципліни є позитивний рейтинг за 

основними формами поточного та модульного контролю, але не менше 30 балів. 
 
 

9. Схема нарахування балів 
 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання  
 
 

іспит 

 
 

Сума 
 
 

Розділ 1 

 
 

Розділ 2 

 
 

Розділ 3 

Контрольна 
робота (2), 
передбачена 
навчальним 

планом 

 
Індивіду- 

альне 
завдання 

 
 

Разом 

Т1 Т2 Т1 Т2 Т1 Т2  -    
6 6 6 6 8 8 20 - 60 40 100 

Т1, Т2 ... – теми розділів. 
 
 
 



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 іспиту 

90 – 100 відмінно 

70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно 

10.Рекомендована література 

Основна література 
1. Водород. Свойства, получение, хранение, транспортирование, применение: Справочник / 
Д.Ю. Гамбург, Н.Ф. Дубовкин. – М.: Химия, 1989. – 672 с. 
2. Введение в водородную энергетику / Э.Э. Шпильрайн, С.П. Малышенко, Г.Г. Кулешов. – 
М.: Энергоатомиздат, 1984. – 264 с. 
3. Фазовые равновесия в системах «водород-металлогидриды» / Ю.Ф. Шмалько, В.С. 
Маринин, К.Р. Умеренкова. – Харьков: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2007. – 136 с. 

Допоміжна література 
1. Системы хранения и подачи водорода на основе твердых веществ для бортовых 
энергетических установок / Ю.А. Абрамов, В.И. Кривцова, В.В. Соловей. – Харьков: Фолио, 



2002. – 369 с. 
2. Научные основы создания газотурбинных установок с термохимическим сжатием рабочего 
тела / Ю.М. Мацевитый, В.В. Соловей, В.Н. Голощапов, А.В. Русанов. – Киев: Наукова думка, 
2011. – 252 с. 

 
11. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше 

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


