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ВСТУП 

    Програма навчальної дисципліни  « Водневі енергоперетворюючі комплекси » 

 складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо - наукової) програми підготовки. 

Перший рівень, бакалавр_  
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

Спеціальності  (напряму)  105.  «Прикладна   фізика  та наноматеріали»   за  освітньою  

програмою  «Прикладна фізика енергетичних систем». 

спеціалізації   «Фізика  нетрадиційних  енерготехнологій  та  фізичні  аспекти  екології»   

 
 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є : 

         формування фахових компетентностей в сфері запропонованих новітніх нетрадиційних 

ресурсозберігаючих та екологічно чистих технологій, зокрема, новітньої сірководневої 

технології, як складової частини водневої, необхідних для подальшого формування 

наукового світогляду сучасного фахівця у нових галузях фізики та енергетики. 

 

 1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є 

• набуття уявлень про фізичні основи водневих та сірководневих технологій; 

знайомство з основними аспектами водневої енергетики та обґрунтування перспектив 

розвитку сірководневої енергетики, як складової частини водневої; 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. 

 

 1.3. Кількість кредитів - 5  
  
 1.4. Загальна кількість годин – 150 
 

       1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
 

Нормативна / за вибором 
 

Денна форма навчання 

Рік підготовки 
4-й  

Семестр 
2-й  



 

 4  

Лекції 
24 год.   

Практичні, семінарські заняття 
24 год.   

Лабораторні заняття 
  

Самостійна робота 
102 год.   

Індивідуальні завдання  
год. 

 

1.6. Заплановані результати навчання ,згідно з вимогами освітньо-професійної 

(освітньо - наукової) програми, студенти повинні досягти таких результатів навчання: 

• знати основні положення та перспективи розвитку запропонованих новітніх 

ресурсозберігаючих та екологічно чистих технологій, мати основні уявлення про 

перспективи розвитку водневої та сірководневої енергетики; знати види 

відновлювальних джерел енергії та їх відмінності для дослідження нових фізичних 

явищ та використання цих явищ для розробки нових технологій;   

• вміти проаналізувати та оцінити можливості нетрадиційної енергетики порівняно з 

традиційними джерелами енергії 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

Тема 1. Сірководень: джерело енергії й екологічної погрози для людини.  

Тема 2. Світові сірководневі ресурси природного й техногенного походження. 

Тема 3. Сірководень у Чорному морі. Історія дослідження.  

Тема 4. Джерела надходження сірководню до Чорного моря.  

Тема 5. Єйрліфт, газліфт, автогазліфт. Газліфт (автогазліфт) у Чорному морі. Рівняння 

газліфта газонасиченої води і його аналіз.. Механічна енергія піднятої води.  

Тема 6. Лабораторне моделювання газліфта води з газонасиченістю, що відповідає 

чорноморській воді. 

Тема 7. Фазові переходи першого роду в газонасиченій воді. Отримання вихідного 

кінетичного рівняння, що описує фазові переходи першого роду в газонасиченій воді. 

Тема 8. Дослідження кінетичного рівняння, що описує фазові переходи першого роду в 

газонасиченій воді. 

Тема 9. Електростанції ОТЕС. Енергія різниці температур води з різних глибин Чорного 

моря. 

Тема 10. Енергія різниці солоності. Енергія хвиль. Енергія вітру. 

Тема 11. Вітровий потенціал України. Традиційний підхід у вітровій енергетиці. 
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Тема 12. ВЕС великої потужності. Мала вітрова енергетика. 

Тема 13. Теорія лопатевих вітродвигунів. Теоретична межа Бетца. 

Тема 14. Сонячна енергія. Геотермальна енергія. Біоенергетика. 

Тема 15. Енергетика, заснована на сірководні, розчиненому в морській воді або, що 

перебуває в газовій фазі грязьових вулканів. Методи виділення сірководню з морської води. 

Тема 16. Методи розкладання сірководню на водень і сірку. Енергетика навколишнього 

середовища – вторинні ресурси, типу твердих побутових відходів. Енергетичні острови й 

концепція сірководневого енергогенеруючого комплексу. 

 
3. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви розділів 

 
Кількість годин 

денна форма заочна форма 
усьо-

го 
у тому числі усь

ого  
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 

Тема 1. Сірководень: 
джерело енергії й  
екологічної погрози для 
людини.  

8 1 1   6       

Тема 2. Світові сірковод-
неві ресурси природного й 
техногенного походження 

8 1 1   6       

Тема 3.Сірководень у  
Чорному морі.  
Історія  дослідження.  

8 1 1   6       

Тема 4. Джерела  
надходження сірководню 
до Чорного моря.  

8 1 1   6       

Тема 5. Єйрліфт, газліфт, 
автогазліфт. Газліфт 
(автогазліфт) у Чорному 
морі. Рівняння газліфта 
газонасиченої води і його 
аналіз.. Механічна енергія 
піднятої води. 

12 2 2   8       

Тема 6. Лабораторне 
моделювання газліфта 
води з газонасиченістю,  
що відповідає  
чорноморській воді. 

12 2 2   8       

Тема 7. Фазові переходи 
першого роду в 
газонасиченій воді. 
Отримання вихідного 
кінетичного рівняння, що 
описує фазові переходи 
першого роду в 
газонасиченій воді.  

12 2 2   8       
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Тема 8. Дослідження 
кінетичного рівняння, що 
описує фазові переходи 
першого роду в 
газонасиченій воді. 

12 2 2   8       

Тема 9. Електростанції 
ОТЕС. Енергія різниці 
температур води з різних 
глибин Чорного моря. 

8 1 1   6       

Тема 10. Енергія різниці 
солоності. Енергія хвиль. 
Енергія вітру. 

8 1 1   6       

Тема 11. Вітровий 
потенціал України. 
Традиційний підхід у 
вітровій енергетиці. 

8 1 1   6       

Тема 12. ВЕС великої 
потужності. Мала вітрова 
енергетика. 

8 1 1   6       

Тема 13. Теорія лопатевих 
вітродвигунів. Теоретична 
межа Бетца. 

8 2 2   4       

Тема 14. Сонячна енергія. 
Геотермальна енергія. 
Біоенергетика 

10 2 2   6       

Тема 15. Енергетика, 
заснована на сірководні, 
розчиненому в морській 
воді або, що перебуває в 
газовій фазі грязьових 
вулканів. Методи 
виділення сірководню з 
морської води 

10 2 2   6       

Тема 16. Методи 
розкладання сірководню 
на водень і сірку. 
Енергетика навколиш-
нього середовища – 
вторинні ресурси, типу 
твердих побутових 
відходів. Енергетичні 
острови й концепція 
сірководневого енергоге-
неруючого комплексу. 

10 2 2   6       

Усього годин 150 24 24   102       
 

 
4. Теми практичних занять 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Джерела енергії Чорного моря й чорноморського регіону 2 
2 Лабораторне моделювання газліфта води з газонасиченістю, що 3 
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відповідає чорноморській воді. 
3 Пристрої водневої енергетики 2 
4 Отримання вихідного кінетичного рівняння фазових переходів 

першого роду в газонасиченій воді  
3 

5 Механічна енергія піднятої води 2 
6 Біоенергетика 2 
7 Вітровий потенціал України 2 
8 Сонячна енергія.  2 
9 Енергетика, заснована на сірководні 3 
10 Енергетика навколишнього середовища – вторинні ресурси, 

типу твердих побутових 
3 

 Разом за семестр 24 
 

5. Завдання для самостійної роботи 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Розібратись в  моделюванні газліфта водопровідної води. 10 
2 Проаналізувати фазові переходи першого роду в водопровідної 

води,вихідне кінетичне рівняння, що описує фазові переходи 
першого роду в газонасиченій воді. 

10 

3 Дослідити кінетичне рівняння, що описує фазові переходи 
першого роду в газонасиченій воді. 

10 

4 Ознайомитись з водневою енергетикою за рахунок 
відновлюваних джерел енергії. 

8 

5 Знати: енергія різниці температур. Електростанції ОТЕС. 8 
6 Знати: енергія різниці солоності. Енергія хвиль. Енергія вітру. 8 
7 Ознайомитись з традиційним підходом у вітровій енергетиці. 8 
8 Прочитати про малу вітрову енергетику. 8 
9 Проаналізувати теорію лопатевих вітродвигунів. Теоретична 

межа Бетца. 
8 

10 Розібратись: сонячна енергія, геотермальна енергія, біоенер-
гетика. 

8 

11 Знати методи виділення сірководню з морської води. 8 
12 Проаналізувати енергетичні острови й концепцію 

сірководневого енергогенеруючого комплексу. 

8 

 Разом за семестр 102 
 

6. Індивідуальні завдання 
 

Не передбачені 
 

 
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 завдань. Основною метою практичних занять є розвиток 
навичок практичного застосування і закріплення теоретичного матеріалу. 
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8. Методи контролю 
 

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.   

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.  

Вагові коефіцієнти завдань для різних видів контролю розподіляються наступним 
чином. 
 Поточний контроль на лекціях (до 30 балів): відповідь при усному або експрес-
опитуванні – 5,0; виступ при обговоренні теоретичного питання або задачі прикладного 
характеру – 5,0; опрацювання завдань на СРС – 5,0  
Загалом до 60 балів  
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 контролю та виконанням 
контрольних робіт , але не менше 30 балів. 
  
 

9. Схема нарахування балів 
 

Поточний контроль, самостійна робота 
Іспит Сума 

Розділ 1 Розділ 2 Індивідуальне завдання Разом 
Т1….Т8 Т9…Т16 Не передбачено     

До 30 балів До 30 балів -- 60 40 100 
Т1, Т2 ...  – теми розділів. 
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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 за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно   
 

зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 
 

10. Рекомендована література 
 

Основна література 
1. Л.Ф. Козин, С.В. Волков «Водородная энергетика и экология». - Киев: Наукова думка, 

2002. - 336 с. 
2. Л.Ф. Козин, С.В. Волков «Современная энергетика и экология: Проблемы и 

перспективы». - Киев: Наукова думка, 2006. - 775 с. 
3. Борц Б.В., Неклюдов И.М., Полевич О.В., Ткаченко В.И., Шиляев Б.А. Альтернативная 

сероводородная энергетика Черного моря. Состояние, проблемы, перспективы. Ч. І. 
Альтернативная энергетика и экология, 2006, № 12 (44), с. 23-30. 

4. Борц Б.В., Неклюдов І.М., Полєвич О.В., Ткаченко В.І. Спосіб добування сірководню з 
морської води. Патент України на корисну модель № 25861 від 27.08.2007. 

5. Неклюдов И.М., Азаренков Н.А., Борц Б.В., Полевич О.В., Ткаченко В.И. 
Альтернативная серо-водородная энергетика Черного моря. Энергетически выгодные 
способы извлечения сероводородной воды с заданных глубин. Ч. ІІ. Альтернативная 
энергетика и экология, 2007, № 9 (53), с. 35 - 41. 

6.  Борц Б.В., Горлицкий Б.А., Бондаренко Г.Н., Неклюдов И.М., Ткаченко В.И.    
Альтернативная сероводородная энергетика Черного моря. Альтернативная энергетика 
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сероводородной зоны Черного моря и Черноморского региона. Часть ІІІ. Альтернативная 
энергетика и экология, 2009, № 4, с. 12-19. 
 

                                                       Допоміжна література 

  1. Б.П. Тарасов. Проблемы и перспективы создания материалов для хранения водорода в 
свя¬занном состоянии. // Альтернативная энергетика и экология.2006, № 2. С. 11-17. 
2. Ажажа В.М., Тихоновский М.А., Шепелев А.Г., Курило Ю.П., Пономаренко Т.А., 
Виногра¬дов Д.В. Материалы для хранения водорода: анализ тенденций развития на основе 
данных об информационных потоках. ВАНТ, 2006, № 1, Серия: Вакуум, чистые материалы, 
сверх¬проводники (15), с.145 - 152. 
 

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

забезпечення 
1. http://www.o8ode.ru/article/energy/ 
2. http://www.kipt.kharkov.ua/ 
3. http://resst.kipt.kharkov.ua/ 


