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І. Загальні відомості 
Курс "Екологія електростанцій" є продовженням екологічної підготовки студентів 

спеціальності 7. 090521 - Теплові електричні станції. В основу даного курсу поставлені 
спеціальні питання екологічної підготовки студентів. 

Метою курсу "Екологія електростанцій" є набуття студентами знань щодо вирішення 
проблем, пов'язаних з утворенням на електроенергетичних об'єктах шкідливих речовин та 
визначення факторів підвищення екологічної безпеки електростанцій; опанування навичок 
щодо використання перспективних методів і засобів зниження цього впливу; знайомство з 
вітчизняним та світовим досвідом підвищення екологічної безпеки ТЕС. 

Питання охорони навколишнього природного середовища є актуальним не тільки з 
точки зору експлуатації енергетичних об'єктів та систем України, але й для всієї світової 
енергетики у зв'язку з існуючою тенденцією підвищення темпів ресурсо- та енергоспоживання. 

Вивчення курсу базується на ряді загальноосвітніх (математика, фізика, хімія) та 
спеціальних дисциплін (термодинаміка, газотурбінні та парогазові установки), у тому числі, 
курс «Екологія електростанцій» є логічним продовженням та доповненням курсу "Екологія", 
який вивчався студентами спеціальності 7. 090521 - Теплові електричні станції на 4 -му 
семестрі навчання. 
 

II. Розподіл навчального часу 
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III. Мета і завдання модуля (дисципліни) 
Метою вивчення дисципліни "Екологія електростанцій" є формування у студентів: знань 

щодо актуальних проблем розвитку енергетики та впливу енергетики на навколишнє 
середовище; навичок розробки експертних оцінок щодо видів та об'ємів шкідливих викидів в 
біосферу та застосування методів зниження екологічного ризику для навколишнього 
середовища. 

Студент повинен вміти орієнтуватися в системі екологічних показників екобезпеки та 
застосовувати їх на практиці. 



Основним завданням дисципліни є продовження екологічної підготовки студентів 
спеціальності "Теплові електричні станції" в напрямку вивчення загальних та спеціальних 
питань екології енергетики та проблем її подальшого розвитку, у тому числі: 

- володіння сучасною методологією екологічного аналізу енергетичних об 'єктів, систем 
та територій стосовно форм екологічного аналізу та їхньої мети, організаційних основ 
проведення екологічного аудиту, критеріїв та умов екологічної безпеки і стабільного розвитку; 

- набуття знань щодо механізму утворення оксидів азоту та сірки; 
- набуття навичок, що стосуються володінням методами денітрифікації і десульфуризації 

продуктів згорання вуглеводневих палив; 
- набуття вмінь, що стосуються опанування методів зниження твердих викидів при 

спалюванні твердих палив у топках енергетичних котлів; 
- володіння знаннями стосовно умов і особливостей розсіювання димової хмари від 

енергетичного об'єкту в атмосфері та нормативної методики її розрахунку висоти димової 
труби енергетичного об'єкту. 

 
IV. Зміст дисципліни (кредитного модуля) 

 
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ'ЄКТІВ, 

СИСТЕМ ТА ТЕРИТОРІЙ. 
Тема 1.1. Форми екологічного аналізу та їх мета. Організаційні основи проведення 

екологічного аудиту. 
Тема 1.2. Еволюція біосфери (виноситься на самостійну роботу студентів). 
РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМИ УТВОРЕННЯ ОКСИДІВ АЗОТУ ТА ОКСИДІВ СІРКИ І 

МЕТОДИ ДЕНІТРІФІКАЦІЇ ТА ДЕСУЛЬФУРІЗАЦІЇ ПРОДУКТІВ ЗГОРАННЯ 
ВУГЛЕВОДНЕВИХ ПАЛИВ. 

Тема 2.1. Механізми утворення оксидів азоту та методи денітрифікації продуктів 
згорання вуглеводневих палив. 

Тема 2.2. Механізми утворення оксидів сірки та методи десульфурізації продуктів 
згорання вуглеводневих палив. 

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ ТВЕРДИХ ЧАСТИНОК ПРИ 
СПАЛЮВАННІ ТВЕРДОГО ПАЛИВА У ТОПКАХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КОТЛІВ. 

Тема 3.1. Сухі та вологі методи очистки продуктів згорання від твердих викидів. 
РОЗДІЛ 4. СТРУКТУРА ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗСІЮВАННЯ ДИМОВОЇ ХМАРИ. 
Тема 4.1. Закономірності розсіювання димової хмари.  
Дана тема вивчаються на практичних заняттях. 
 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 
При складанні програми курсу "Екологія електростанцій" для студентів спеціальності 

"Теплові електричні станції" використовувались матеріали, які дають відомості про 
характеристики шкідливих викидів енергетичних об'єктів, методів прогнозування їх валових та 
питомих показників, а також методів та засобів їх знешкодження. 

Вивчення курсу базується на ряді загальноосвітніх (математика, фізика, хімія) та 
спеціальних дисциплін (термодинаміка, газотурбінні та парогазові установки), у тому числі, 
курс «Екологія електростанцій» є логічним продовженням та доповненням курсу "Екології", 
який вивчався студентами спеціальності 7. 090521 - Теплові електричні станції на 4 -му 
семестрі навчання. 

При підготовці навчальної програми курсу "Екологія електростанцій" для студентів 
"Теплові електричні станції"' використовувались матеріали, які дають відомості, що 
стосуються: 

- сучасної методології екологічного аналізу енергетичних об 'єктів, систем та територій, 
у тому числі визначенню форм екологічного аналізу та їхньої мети, організаційних основ 



проведення екологічного аудиту та критеріїв та умов екологічної безпеки і стабільного 
розвитку, 

- сучасних уявлень, щодо механізму утворення оксидів азоту та сірки, також методів 
денітрифікації і десульфурізації продуктів згорання вуглеводневих палив; 

- методів зниження твердих викидів при спалюванні твердих палив у топках енерге-
тичних котлів, 

- структури і умов розсіювання димової хмари від енергетичного об'єкту в атмосфері та 
нормативної методики її розрахунку. 

Основна та допоміжна література знаходиться в НТБ та на кафедрі. Також можливе 
використання ресурсів Internet. 

 
Перелік основної літератури 
1. Г.Б. Варламов, Г.М. Любчик, В.А. Маляренко. Теплоенергетика та екологія.- X.: Сага.- 

2008.- 230 с. 
2. Любчик Г.М. та ін. Експертиза екологічних характеристик пальників та камер 

згорання ГТУ і ПГУ. Методичні рекомендації до вивчення курсу "Основи екології».- Київ: КПІ, 
1997.- 52 с. 

3. Сигал И.Я. Защита воздушного бассейна при сжигании топлив.- Л.: Недра, 1977.-293 с. 
4. Защита атмосферы от промышленных загрязнений. Справочник. Часть І./Под. ред.. С. 

Калверта и Г.М. Инглунда.- М.: Металлургия.- 1988.- 758 с. 
Перелік додаткової літератури 
5. Рихтер Л.А. и др. Тепловые электростанции и защита атмосферы - М.: Энергия.-1975.-

311 с. 
6. Г.М. Любчик та ін. Методологія екологічного аналізу енергетичних об єктів, систем і 

територій //Энергетика и электрификация- 2005, №3 - С. 50-54. 
7. Любчик Г.Н., Варламов Г.Б. Факторы, параметры и показатели экобезопасности 

енергетических объектов//Экотехнологии и ресурсосбережение, 2001, №2.- С. 53-58. 
8. A.B. Степанов, В.П. Кухарь. Достижения энергетики и защита окружающей среды.-К.. 

Наукова думка.- 2004.- 205 с. 
9. Энергетика и охрана окружающей среды/Под. Ред. Н.Г. Залогина, Л.И. Кроппа, Ю.М. 

Костикина.- м,: Энергия - 1979.- 351 с. 
10.А.И. Кораблева та ін. Введение в экологическую експертизу - Днепропетровск: 

Поліграфіст.- 2000.- 144 с. 
11. Любчик Г.Н. та ін. Воздействие коэффициента избытка воздуха, производительности 

и нагрузки котла на показатели эмиссии оксидов азота// Енергетика: економіка, технологія, 
екологія, 2002.- №1.- С. 48-54. 

12. Христич В.А. Тумановский А.Г. Газотурбинные двигатели и защита окружающей 
среды-Киев. Техника, 1983.- 142 с. 

13. СП. Волков га ін. Газоотводящие трубы ТЭС и АЭС- М.: Энергоатомиздат-1987.- 280 
с. 

14. Любчик Г.М. Проблеми екології ТЕС. Методичні рекомендації до вивчення курсу 
«Основи екології».- Київ: КПІ, 1995.- 24 с. 

15. СІ. Дорогунцов та ін. Екологія. Навчально-методичний посібник для самостійного 
вивчення дисципліни - Київ: КНЕУ, 1999.- 151 с. 

16. A.B. Примак и др. Автоматизированные системы защиты воздушного бассейна от 
загрязнений.- Киев: Техника, 1988 - 165 с. 

17. И.И. Воропай и др. Электроэнергетика и экологические аспекты национальной 
безопасности // Енергетика: економіка, технологія, екологія. - № 3, 2000. -С.4 - 9. 

18. Котлер В.Р. Снижение выбросов оксидов азота котлами ТЭС при сжигании 
органического топлива/Котельные установки и водоподготовка.: М.: Том 7,1987 - 91с. 

 
 



VI. Мова 
Мова викладання – українська.   

 
VII. Характеристика індивідуальних завдань 

При вивченні курсу «Екологія електростанцій» студентам пропонується для виконання 
розрахунково-графічна робота на тему «Екологічна експертиза ТЕС на базі ГТУ». Метою 
роботи є: 

1. Визначення техніко-економічних показників ГТУ. 
2. Визначення екологічних показників ГТУ; 
3. Визначення висоти, діаметра устя димової труби та небезпечної швидкості вітру; 
4. Визначення розподілу приземних концентрацій оксидів азоту (NОх); 
5. Розробка паспорта ТЕС на базі ГТУ. 

Крім того, на самостійну підготовку виноситься Тема 1.2. Еволюція біосфери, яка 
представляється студентами у вигляді рефератів з орієнтовною тематикою: 

- Енергоспоживання, антропогенні викиди та зміна клімату у ХХ-му сторіччі; 
- Кіотський протокол та заходи, що стосуються зниженню парникових газів; 
- Народонаселення Землі та тенденції розвитку енергетики у XXI - му сторіччі; 
- Атомна енергетика XXI -го сторіччя та стратегія розвитку України. 

Основне літературне джерело для підготовки рефератів - [8] с. 7-71. 
VIII. Методика оцінювання 

 
Рейтингова система оцінки успішності студентів 
 
з кредитного модуля (дисципліни) ВГ-01. Екологія електростанцій 

(код то назва) 

для спеціальності: „Теплоенергетика" 6.050601, „Теплові електричні станції" 
(шифр то назва) 

факультету Теплоенергетичного 
 

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з дисципліни згідно з робочим 
навчальним планом. 

 
Навчальний час Розподіл навчальних годин Контрольні заходи Семест

р кредити акад. год. Лекц. Практичні Лаб.роб. СРС МКР РГР Сем.атест. 

9 2 72 18 18 - 36 1 1 Залік 
 
Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 
1) три відповіді (кожного студента в середньому) на практичних заняттях (за умови, що 

на одному занятті викладач опитує 5 студентів при максимальній чисельності групи 20 осіб - 
(4,5 пр.х 5 ст.) / 20 ст. = 1,125 відп. 

2) виконання та захист І лабораторної роботи; 
3) 7 контрольних робіт (1 МКР тривалістю 2 акад. години); 
4) одну розрахункову роботу; 
5) відповідь на екзамені. 
Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 
1. Робота на практичних заняттях 

Ваговий бал - 2. Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях дорівнює 2 бали × 1,125 = 
2,25 (2) бали. 
Оцінювання визначається по трьом рівням (відповідно до балів (2, 1, 0)). 

2. Модульний контроль 



Ваговий бал - 6. Максимальна кількість балів за всі контрольні роботи дорівнює 6 балів × 7 = 42 бали. 
Оцінювання контрольних робіт визначається по 5 рівням. 

3. Розрахункова робота  
Ваговий бал- 15. 
Оцінювання розрахункової роботи визначається по 5 рівням. Штрафні та заохочувальні бали за: 

- недопуск до лабораторних робіт у зв'язку з незадовільним вхідним контролем..................(-1)бал; 
- відсутність на лабораторному занятті без поважної причини ……………………….........(-2) бали; 
- несвоєчасне (пізніше ніж на тиждень) подання РР ..............................................................(-5) балів; 
- участь у факультетській олімпіаді з дисципліни, модернізації лабораторних робіт, виконання 

завдань із удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни надається від 5 до 10 заохочувальних 
балів. 

Розрахунок шкали (К) рейтингу: Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру 
складає: 
Rс = 2 + 7 + 42 + 15 = 66 бали.  
 
Екзаменаційна складова шкали дорівнює 30 % від R, а саме: 
 

Re= Rc (0,3/(1-0,3)) = 28 балів 
 

Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає R = Rc + Re = 94 бали.  
Необхідною умовою допуску до екзамену є зарахування розрахункової роботи та всіх 

лабораторних робіт, а також стартовий рейтинг (rс) не менше 40 % від rс, тобто 27 балів.  
Виходячи з розміру шкали Re = 28 балів, складаються критерії екзаменаційного оцінювання з 

визначенням 4-5 рівнів. 
Для отримання студентом відповідних оцінок (ЕCТS та традиційних) його рейтингова оцінка RD 

переводиться згідно з таблицею: 
 

RD = rc+re Оцінка ЕСTS Традиційна оцінка RD = rc+re 

шкала (0-100) 
90...94 А Відмінно 95-100 
82...89 В 
74...81 С Добре 

87-94 
78-86 

66...73 D 70-77 
55...65 Е Задовільно 58-69 
RD < 55 Fх Незадовільно RD <68 
rс < 27 або не виконані інші 
умови допуску до екзамен) 

F 
не допущений rс < 28 

 
IX. Організація 

 
Порядок реєстрації на вивчення кредитного модуля та на семестрову атестацію за 

телефоном кафедри (044) 406-80-96. 
 
Опис навчального модулю розробив: 
 
професор кафедри ТЕУТ та АЕС      Любчик М.Г. 

 


