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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 водневої та сірководневої енергетики, 

необхідних для подальшого формування наукового світогляду сучасного фахівця у 

нових галузях фізики та енергетики. 

  Основними завданнями вивчення дисципліни є 

 отримання знань про запропоновану нову концепцію водневої та сірководневої 

енерготехнологій, які є екологічними, ресурсо- та енергозберігаючими технологіями 

у теперішній час (виключно водневі енерготехнології) та у майбутньому (з 

урахуванням розширення тематики водневої енергетики включенням сірководневої); 

 знайомство з технологіями та матеріалами, що можуть бути використані у 

водневій та сірководневій енергетиці у теперішній час та у майбутньому; 

 набуття навичок теоретичних розрахунків деяких чутливих елементів 

означених енерготехнологій, обґрунтування розвитку сірководневої енергетики, як 



частини водневої енергетики, оцінки вмісту сірководню в Чорному морі; 

 отримання знань про енергогенеруючі сірководневі комплекси, які 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 мають 

досягти таких результатів навчання: 

 знати основні аспекти та перспективи розвитку водневої та сірководневої 

енергетики. 

 вміти проаналізувати та оцінити можливості запропонованої нетрадиційної 

енергетики порівняно з традиційними джерелами енергії. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

 Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Водень - паливо майбутнього. Історія відкриття.  1 

2 Поширеність водню. 2 

3 Фізичні властивості водню. Хімічні властивості водню. 3 

4 Одержання водню. Лабораторні методи.  3 

5 Промислові методи. Перспективні методи.  3 

6 Одержання атомарного водню. Зберігання водню.  3 

7 Газоподібний. Рідкий. Хімічне зв'язування.  3 

8 Фізичне зв'язування. Використання наноматеріалів для зберігання 

водню. 

3 

9 Технологічна реалізація пристроїв водневої енергетики.  2 

10 Паливні елементи. Двигуни на водні.  2 

11 Прогнози масштабів світової потреби у водні.  1 

12 Проекти водневих енергетичних комплексів.  2 

13 Сірководень: джерело енергії й екологічні погрози для людини.  2 

14 Світові сірководневі ресурси природного й техногенного 

походження. 

1 

15 Сірководень у Чорному морі. Історія дослідження. Джерела 

надходження сірководню до Чорного моря.  

5 
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Методи контролю результатів навчання Для оцінювання результатів 

навчання використовуються такі види та методи контролю: поточний контроль 

протягом семестру – усне опитування на лекціях, виступи студентів при обговоренні 

теоретичних положень дисципліни; поточне тестування; підсумковий семестровий 

контроль – залік.   

 

Мова викладання. Державна, англійська 

 


