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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 
Кредитний модуль “Захист навколишнього середовища”  (код П-12) 

входить до варіативної частини дисциплін за вибором вищого навчального 
закладу програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за 
напрямом 6.050604 “Енергомашинобудування” професійного спрямування 
„Котли та реактори” . 

Вивчення  проблем загальної екології та ії ролі у збереженні та 
оновлені навколишнього середовища, а також про вплив теплоенергетики на 
довкілля та  застосування новітніх технологій на зниження негативного 
впливу на оточуюче довкілля та  має виключне значення для успішної 
діяльності студентів на всіх наступних стадіях учбового процесу. 

Передумовами  вивчання кредитного модуля є наступні кредитні 
модулі: “Правознавство”, “Парові котли ”, “Парові та газові турбіни”, 
“Топочні процеси та обладнання ”. 

Набуті знання мають стати запорукою подальшого успішного 
засвоєння студентами спеціальних дисциплін, як „Теплообмін у газовому 
тракті ПК”, „Парові котли”, „Технологія котлобудування” та виконання 
дипломної роботи бакалавра. 

 
 
 
 



ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

 
 Розподіл навчальних годин кредитного модуля за видами 

навчальних занять здійснюється відповідно до навчальних планів денної 
форми навчання відповідно до робочих навчальних планів для напряму 
підготовки  6.050604  “Енергомашинобудування” професійного спрямування 
„Котли та реактори”. 
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 ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЮ 
 Головною метою кредитного модуля “Захист навколишнього 
середовища” є вироблення у студентів системного  підходу та прищеплення 
студентам, як громадянам України, чуйного ставлення до природних ресурсів 
країни та навколишнього середовища, свідомого ставлення до природних і 
виробничих процесів, вміння застосувати новітні технології та вміння 
використати природозахисне обладнання у практичній роботі та при 
виконанні ДРБ  . 

Вивчення кредитного модуля має виключне значення для успішної 
діяльності студентів на всіх наступних стадіях учбового процесу. При 
подальшому навчанні студент, а по закінченні навчання - молодий спеціаліст 
за фахом повинен володіти сучасними методами захисту навколишнього 
середовища та вміти застосувати отримані знання для використання у 
кожному конкретному випадку у практичній діяльності. 
 Завдання вивчення модуля є вироблення у студентів системного  
підходу , що до знань і вмінь студентів: 
_    знання основ загальної екології; 

  вплив на екологію навколишнього середовища всього ланцюга діяльності 
ТЕК від здобичі палива, його транспортування, переробки до отримання 
електроенергії та тепла, а також шкідливі наслідки промислової діяльності; 



 гранично-допустимі концентрації (ГДК) та державні акти, пов’язані з 
охороною навколишнього середовища; 
 методи раціонального використання палив та паливоспалюючого 

устаткування, використання сучасних методик розрахунку та обладнання 
для захисту навколишнього середовища. 

Студенти повинні вміти:  
Аналізувати екологічну ситувцію в конкретному випадку їх діяльності, 

оптимально вибрати найефективніші засоби отримання енергії на етапі 
проектування. Повинні розумітись у застосуванні різноманітних сучасних 
методів спалення палив, аналізуючи конкретні обставини (фонові, вплив 
інших джерел забруднення), вибрати та розрахувати повітроочисне 
обладнання. 
Студенти повинні ознайомитись: 

З нормами ГДК України та міжнародної класифікацією шкідливих 
викидів теплоенергетичного обладнання, з обладнанням для захисту 
навколишнього середовища на ТЕС, вимірювальну апаратуру як вітчизняну, 
так і зарубіжну. 
Студент повинен мати можливість: 
 самостійно використовувати різні методики розрахунків збитків від 

промислових викидів ТЕС і знати шляхи їх усунення. 
 

 

ІV. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
Перелік основних питань кредитного модуля з розподілом на розділи та 

теми: 
РОЗДІЛ 1. Введення до курсу. Загальні поняття про екологію. 
Тема 1.1. Основні, глобальні проблеми екології.  
Тема 1.2. Геосфери або земні оболонки. 
Тема 1.3. Взаємодія екосфер та наслідків в діяльності енергетики та 
промисловості. 
Тема 1.4. Екологічні аспекти промислової та муніципальної енергетики в 
Україні. Проблеми з золо-, сірко-, азото-вуглецової очистки шкідливих 
викидів енергетичних підприємств України. 
Тема 1.5. Нормативно-правові акти України в галузі охорони навколишнього 
середовища. 
РОЗДІЛ 2. Основні фактори дії окремих ланок та об’єктів енергетики на 
елементи біосфери, геосфери, літосфери, атмосфери. 
Тема 2.1, Негативні явища на навколишне середовище при добичі палива. 
Тема 2.2. Вугілля. 
Тема 2.3. Нафта та газ. 
Тема 2.4. Виробництво відновлюючих видів енергії. 
Тема 2.5. Теплове забруднення..Теплова та атомна енергетика, ГЕС та ГАЕС. 
Тема 2.6. Нестаціонарне устаткування. 



Тема 2.7. Транспортування палив та енергії, та їх вплив на навколишнє 
середовище. 
Тема 2.8. ГЕС та гідроакумулюючі електростанції. 
РОЗДІЛ 3. Санітарно-гігієнічні гранично-допустимі концентрації (ГДК) 
шкідливих речовин в атмосфері, робочої зони та ГРК. Основні підстави 
керування якістю природного середовища. 
Тема 3.1. Біологічний зміст ГДК та  методи їх встановлення. Нормативні 
значення. 
Тема 3.2. Комплексний показник забруднення атмосферного повітря, водних 
обєктів. 
Тема 3.3. Норми елетромагнітної, радіаційної, та шумової безпеки.  
РОЗДІЛ 4. Нормування викидів обєктів  енергетики. Оцінки антропогенного 
внеску в забруднення атмосфери. 
Тема 4.1. Міжнародні та вітчизняні норми токсичних викидів котельного 
устаткування. Тема 4.2.  Механізм утворення газових шкідливих викидів 
енергетики  (CO2, CO, SOx, NOx та ін.). 
Тема 4.3. Вимоги до твердих (золових і шелегових) та рідких відходів. 
РОЗДІЛ 5. Газоочистне та золове устаткування. 
Тема 5.1. Сучасні методи очистки шкідливих викидів (фізичні основи 
процесів). 
Тема 5.2.  Золоочистка: циклони, інерційні камери, барботажні, скрубера 
вологі та сухі (МВ, МС) циклони.  Електрофільтри та  рукавні (тканеві) 
фільтри. 
РОЗДІЛ 6. Основні принципи еколого-економічних розрахунків. Заходи по 
охороні атмосферного повітря.  
Тема 6.1. Санітарно-захисні зони. Визначення  розрахунок та законодавчі 
акти.  
Основні принципи еколого-економічних розрахунків. 
РОЗДІЛ 7. Очистка шкідливих викидів NOx на енергетичних підприємтсвах. 
Тема 7.1. Методи зменшення викидів емісії оксидів азоту: дво-, трьох 
ступеневе спалювання палива, рециркуляція, вприск пари, зміна фізичних 
параметрів.  
Тема 7.2. Порівняння методів зниження NOx , приклади застосування на 
електричних                станціях. 
Тема 7.3. Методи зменшення викидів оксидів сірки (SOx). 
Тема 7.4. Апаратна підтримка зниження SOx  вапно та вппняковий метод, 
лужний, сухий сорбент та ін. 
 

VІ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
Навчальним планом дисципліни передбачені такі види навчальних 

занять: лекції та  практичні заняття , курсова робота. 



Лекції - основний вид навчальних занять. Лекції призначені для 
викладення теоретичного матеріалу є елементами курсу лекцій, що охоплює 
основний теоретичний матеріал одної або декількох тем навчальної 
дисципліни. Тематика лекцій визначається робочою навчальною програмою 
дисципліни. 

Практичні заняття -  Знайомство з методами розрахунків витрат 
шкідливих викидів на ТЕС на стадії проектування та в період  експлуатації, 
оцінка збитків навколишньому середовищу від діяльності енергетичного 
устаткування, закріплення знань по охороні навколишнього середовища на 
вміння вибрати та вірно розрахувати природоохоронне устаткування на ТЕС. 
Ознайомитись з комплексом дій на реальній ТЕС по забезпеченню зниження 
газових та золових викидів, шляхом раціонального застосування методів 
організації процесу згорання палива та підбору золоочисного обладнання. 
Основна література 
1. Електронні носії. Розрахунок шкідливих викидів котлів на стадії 

проектування. В.И,Андрейцев. Киев. Юринком, Интер 1998. 271 с. 
2. Охрана окружающей среды. Под ред.Белова С.В., Москва, “Высшая 

школа”, 1991.      с. 320. 
3.Конспект лекций по курсу “Экология и охрана природы”, Киев, НМК ВО 19 
90. 215 с. 
Додаткова література 
4. Десять лекций по экологии О.Ф.Мишина, Киев, НМК ВО 1991 г., 11 с. 
5. Рихтер Л.А. Тепловые электрические станции и защита атмосферы. 
М.,Энергия, 1975.  131 с. 
6. Методологические рекомендации по изучению курса “Основы экологии” 
для студентов специальности “Тепловые электрические станции”, Любчик 
Г.Н., Киев, КПИ, 1993. 12 с. 
7. Экологическая экспертиза тепловых электростанций. Методические 
рекомендации по изучению курса “Основы экологии”, Любчик Г.Н., Киев, 
КПИ, 1994, 20 с.                                                            
8. Защита атмосферного воздуха от вредных выбросов ТЭС. Первая 
американо-украинская конференция. Киев, 1996, 279 с. 
9. Экологические проблемы энергетики. Под ред. А.А.Палина. Новосибирск, 
“Наука”,       Сибирское отделение, 1989, 322 с. 

 

VII. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 

 
Робочим навчальним планом кредитного модуля визначена 

розрахункова робота (РР), що виконується під час СРС. 
Основна ціль індивідуальних завдань: закріплення студентами знань 

основних методів розрахунку хімічного складу, теплотехнічних 
характеристик (баласт, мінеральні домішки, зола, вологість вихід летючих, 



теплота згоряння) органічного палива;  визначення складу продуктів згоряння 
палива; визначення необхідної кількості повітря для спалювання різних типів 
палива; вибору пальникових пристроїв для спалювання різних видів палива.  

Терміни видачі, виконання і захисту РР визначаються графіком, що 
розробляється на кожний семестр. РР виконується студентами самостійно із 
забезпеченням необхідних консультацій з окремих питань з боку викладача. 

Результати захисту РР оцінюються відповідно до Положення про 
рейтингову систему оцінки успішності студентів з дисципліни, що додається. 

Студент, який без поважної причини не подав РР у зазначений термін 
або не захистив його, вважається таким, що має академічну заборгованість. 
При отриманні незадовільної оцінки студент переопрацьовує роботу у 
визначений термін. Наявність позитивної оцінки за РР є необхідною умовою 
допуску до семестрового контролю з даної дисципліни. 

 

VIII. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ 

 
Успішність вивчення кредитного модуля оцінюється сумою набраних 

балів – рейтинговою оцінкою (RD). Шкала рейтингу, критерії оцінювання та 
відповідні рівні наведено в Положеннях про рейтингову систему оцінки 
успішності студентів, які ухвалюються на засіданні кафедри.   

 

IX. ОРГАНІЗАЦІЯ 
 

Кредитний модуль „Захист навколишнього середовища” має статус 
дисципліни варіативної частини дисциплін за вибором вищого навчального 
закладу програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за 
напрямом 6.050604  “Енергомашинобудування” професійного спрямування 
„Котли та реактори” і є обов’язковим для вивчення та семестрової атестації 
при формуванні індивідуального навчального плану студента. 
 
 
Розробник  ст.викладач кафедри АЕС і ІТФ              Плюснова Л.П. 

(вчений ступінь, звання, прізвище) 
 


