
Додаток 2

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва показників Характеристика
Повна назва дисципліни Біоенергетичні комплекси / Bioenergy systems

Викладацький склад Ст.викладач  В.Марценюк
Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та

електромеханіка
Освітня програма Електроенергетика
Кількість годин 120
Кредити ECTS 4
Опис У дисципліні розглянуто сучасний стан, перспективи

застосування біоенергетичних комплексів. Будова та
принцип роботи  устаткування, що входять до комплексів
та біотехнологічні процеси отримання біопалива.

Мета вивчення дисципліни – придбання знань о
сучасних біоенергетичх комплексах, принципах їх дії та
оволодіння технологіями переробки біомаси у паливо.
Результати навчання. Внаслідок вивчення дисципліни
студент повинен знати: основні типи біоенергетичних
установок; технологію переробки біомаси у паливо,
обладнання для метанового бродіння органічних
відходів.

Вміти вирішувати задачі з визначення  параметрів
біоенергетичного комплексу метанового бродіння при
заданих характеристиках фермерських господарств різного
призначення.

Бути ознайомленим з напрямками  сучасного розвитку
біоенергетичних установок.

Методи навчання: Лекції та  практичні роботи.
Самостійна робота студентів пов’язана з  засвоєнням
теоретичного матеріалу при підготовці до практичних
занять та виконанням обов’язкових домашніх завдань.
При виконанні самостійних робіт організуються
щотижневі консультації, поетапне підведення
результатів, підсумковий контроль.

Тип дисципліни Професійної підготовки.
Підсумковий контроль  Залік у 8 семестрі.
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ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ
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ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

Шифр та назва освітньої
програми ПІБ Гаранта ОП Підпис, дата

Електроенергетика Галина ОМЕЛЯНЕНКО

Голова групи забезпечення
спеціальності ________ Олександр ЛАЗУРЕНКО____________________________

(ПІБ, підпис)

«______» __________________ 20___ р.

ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Дата засідання
кафедри-

розробника
РПНД

Номер
протоко-

лу

Підпис
завідува-

ча
кафедри

Гарант освітньої програми
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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ

Мета – придбання знань о сучасних біоенергетичх комплексах, принципах їх дії та
оволодіння технологіями переробки біомаси у паливо.

Компетентності, на отримання яких спрямовані заняття:
ЗК-1; ЗК-14; ПК-5; ПК-11; ПК-13
 (Вказується шифр компетентності з освітньої програми спеціальності або спеціалізації,
яка забезпечується даною навчальною дисципліною)

Результати навчання. Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен знати: основні
типи біоенергетичних установок; технологію переробки біомаси у паливо, обладнання
для метанового бродіння органічних відходів.

Вміти вирішувати задачі з визначення  параметрів біоенергетичного комплексу
метанового бродіння при заданих характеристиках фермерських господарств різного
призначення.

Бути ознайомленим з напрямками  сучасного розвитку біоенергетичних
установок.

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни
Вивчення цієї дисципліни

безпосередньо спирається на:
На результати вивчення цієї дисципліни

безпосередньо спираються:
Знання основ фізики, хімії,
електротехніки, теплотехніки.

Професійно-орієнтовані спеціальні
дисципліни освітнього рівня магістр,
курсове та дипломне проектування.

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять)
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу складає _43_
(%).
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№
 з/

п.

В
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ть
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається
у декількох семестрах).

Найменування тем та питань кожного заняття.
Завдання на самостійну роботу.

Ре
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)

1 2 3 4 5

1 Л 2

Загальні положення. Світові тенденції розвитку
біоенергетичних установок. Класифікація та
характеристика видів біомаси.  Вихідна сировина та її
властивості.

1–5

2 Л 2
Енергія біомаси. Тверде біопаливо. Енергетичні
рослини. Технології прямого спалювання твердих
біопалив.

1–5

3 Л 2 Характеристика процесу переробки біомаси у паливо.
Технологічні основи метанового бродіння. 1–5

4 ПЗ 2 Основні принципи отримання етанолу шляхом
ферментації. 1–8

5 Л 4

Гранульоване біопаливо. Гранулювання біомаси.
Визначення поняття “паливні гранули” та їх
класифікація. Характеристика біопаливних гранул.
Фізико-хімічні основи ущільнення зернистих і
волокнистих матеріалів.  Обладнання для виробництва
паливних гранул.Технології виробництва паливних
гранул (пеллет). Технологія виробництва паливних
гранул (пеллет) зі свіжозрубаної деревини.Технологія
виробництва паливних гранул (пеллет) із соломи.
Технології виробництва паливних брикетів.Технологія
виробництва паливних брикетів з тирси. Технологія
виробництва паливних брикетів із соломи.

1–5

6 ПЗ 2 Способи гранулювання матеріалів. 1–5

7 Л 4

Біогаз.Способи розкладання органічних відходів.
Відходи як сировина для виробництва біогазу. Опис
біотехнологічного процесу метанового зброджування.
Системи метанового зброджування органічних відходів.
Основні вимоги до процесу виробництва біогазу. Будова
та принцип роботи та біогазових установок. Метантенк.
Газгольдер. Пристрої для підігрівання субстрату.
Пристрої для перемішування субстрату. Пристрої для
підготовки субстрату до зброджування. Системи
очищення біогазу. Технології виробництва звалищного
газу. Використання продуктів метанового бродіння.
Використання біогазу. Використання продуктів
метанового бродіння в
якості органічних добрив. Використання продуктів
метанового бродіння в якості кормових добавок.

1, 6–9,14

8 ПЗ 6 Розрахунки з визначення параметрів метантенку. 1, 6–9,14
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9 Л 4

Біоводень. Загальна характеристика біоводню. Способи
отримання біоводню. Термічний спосіб отримання
біоводню. Мікробіологічні способи отримання
біоводню. Отримання біоводню із води за допомогою
фото синтезуючих мікроорганізмів.  Отримання
біоводню шляхом конверсії чадного газу.

1, 6–
10,14

10 Л 2

Біореактори для отримання водню за допомогою
мікроорганізмів. Фотобіореактори. Біореактори, що
використовують процеси бродіння або конверсії чадного
газу для виділення водню бактеріями, яким не потрібне
світло.

1, 6–
10,14

11 ПЗ 4 Отримання біоводню шляхом бродіння. 1, 6–
10,14

12 Л 4

Газифікація біомаси. Класифікація процесів утворення
штучних горючих) газів. Визначення поняття
газифікації. Класифікація процесів газифікації.
Газифікація в щільному шарі. Газифікація в киплячому
шарі. Газифікація в потоці.

1, 6–
10,14

13 ПЗ 2 Способи застосування генераторного газу. 1, 6–
10,14

14 Л 2
Піроліз біомаси. Визначення поняття піролізу.
Сировинна база для отримання продуктів піролізу.
Класифікація процесів піролізу.

1, 6–
10,14

15 ПЗ 2 Технології та технічні засоби для здійснення
процесу піролізу.

1, 6–
10,14

16 Л 2

Біопалива для двигунів внутрішнього згорання.
Біопалива для дизельних двигунів. Характеристика
біопалив для дизельних двигунів. Сировинна база для
виробництва біодизелю.

1, 6–
12,14

17 Л 2
Біопалива для двигунів з примусовим запалюванням.
Біонафта. Спиртові біопалива. Біоетанол. Біометанол.
Біобутанол. Ефіри спиртів.

1, 6–
12,14

18 ПЗ 2 Технології та технічні засоби виробництва біодизелю. 6–12,14
Разом

(годин) 50

САМОСТІЙНА РОБОТА

№
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість

годин

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 10
2 Підготовка до практичних  занять 20

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються
на лекційних заняттях 20

4 Виконання індивідуального завдання: 10
5 Інші види самостійної роботи 10

Разом 70
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

_______________________________Р___________________________________________
 (вид індивідуального завдання)

№
з/п

Назва індивідуального завдання
та (або) його розділів

Терміни виконання
(на якому тижні)

1 Метантенк та основні конструкційні елементи
установки. Визначення характеристик
біоенергетичного комплексу метанового бродіння
при заданих параметрах.

8

МЕТОДИ НАВЧАННЯ
(надається опис методів навчання)

Лекції та практичні роботи. Самостійна робота студентів пов’язана з  засвоєнням
теоретичного матеріалу при підготовці до практичних занять та виконанням
обов’язкових домашніх завдань. При виконанні самостійних робіт організуються
щотижневі консультації, поетапне підведення результатів, підсумковий контроль.

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
(надається опис методів контролю)

Система контролю якості навчання містить щотижневе поточне опитування на
практичних заняттях, перевірку домашніх завдань та  контрольних робіт, проведення
модульних контролів, складання  іспиту.
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS)

Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для заліку
Контрольні

роботи
Лабораторні

роботи
КР

(КП) РГЗ Індивідуальні
завдання Тощо Залік Сума

40 – – – 40 20 ** 100

Таблиця 2. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту
Контрольні

роботи
Лабораторні

роботи
КР

(КП) РГЗ Індивідуальні
завдання Тощо Іспит Сума

– – – – – – – 100

* На залік виділення балів не обов’язково. Залік може бути отримано за
накопиченням балів.

** На іспит потрібно обов’язково виділити бали (кількість балів індивідуально
для кожної дисципліни на розсуд викладача)

Таблиця 3. – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS
Сума балів за всі види
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною шкалою

90-100 А відмінно
82-89 В

добре75-81 С
64-74 D задовільно60-63 Е

35-59 FХ незадовільно з можливістю
повторного складання

0-34 F незадовільно з обов'язковим
повторним вивченням дисципліни

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(надається перелік складових навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни та посилання на сайт,
де вони розташовані)

 конспект лекцій;
 перелік питань до модульного контролю та заліку;
 підручники, монографії.
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РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова література

1
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Результати навчання. Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен
знати: основні типи біоенергетичних установок; технологію переробки
біомаси у паливо, обладнання для метанового бродіння органічних
відходів.

Вміти вирішувати задачі з визначення  параметрів біоенергетичного
комплексу метанового бродіння при заданих характеристиках фермерських
господарств різного призначення.

Бути ознайомленим з напрямками  сучасного розвитку біоенергетичних
установок.

Теми що розглядаються.
Тема 1. Світові тенденції розвитку біоенергетичних установок.

Тема 2. Енергія біомаси. Тверде біопаливо.

Тема 3. Гранульоване біопаливо.

Тема 4. Біогаз. Будова та принцип роботи  біогазових установок.

Тема 5. Біоводень та шляхи його отримання.

Тема 6. Газифікація біомаси.

Тема 7. Піроліз біомаси.

Тема 8. Біопалива для двигунів внутрішнього згорання

Форма та методи навчання. Лекції та  практичні роботи. Самостійна робота
студентів пов’язана з  засвоєнням теоретичного матеріалу при підготовці до
практичних занять та виконанням обов’язкових домашніх завдань. При
виконанні самостійних робіт організуються щотижневі консультації,
поетапне підведення результатів, підсумковий контроль.

Методи контролю. Система контролю якості навчання містить щотижневе
поточне опитування на практичних заняттях, перевірку домашніх завдань та
контрольних робіт, проведення модульних контролів, складання заліку.
Розподіл балів, які отримують студенти.

Розподіл балів оцінювання успішності студента розраховується
індивідуально для кожної дисципліни з урахуванням особливостей та
структури курсу. Поточна сума балів, що може накопичити студент за
семестр може досягати, як максимального балу так і меншого з виділенням
балів на іспит чи залік.

В таблиці 1 та 2 наведений приклад тих пунктів, за якими студент
накопичує бали. Ці пункти можуть відрізнятися та розглядаються
індивідуально для конкретної дисципліни.



Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для заліку
Контрольні

роботи
Лабораторні

роботи
КР

(КП) РГЗ Індивідуальні
завдання Тощо Залік Сума

40 – – – 40 20 ** 100

Таблиця 2. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту
Контрольні

роботи
Лабораторні

роботи
КР

(КП) РГЗ Індивідуальні
завдання Тощо Іспит Сума

– – – – – – – 100

* На залік виділення балів не обов’язково. Залік може бути отримано за
накопиченням балів.

** На іспит потрібно обов’язково виділити бали (кількість балів
індивідуально для кожної дисципліни на розсуд викладача)

Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів.
Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід

розуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени,
проекти, тощо), що використовуються при оцінюванні досягнень особами,
що навчаються, очікуваних результатів навчання.

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння
кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати вивчення
компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та
відповідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає
можливість стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні
знання, розуміння, компетенції.

Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити
особа, яка навчається, щоб продемонструвати досягнення результату
навчання.

Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань
та вмінь студентів є:

1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за
рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів
протягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку
викладачів з кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної
діяльності.

2. Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається за
рахунок контролю протягом семестру із використанням 100 бальної шкали
(табл. 2). Оцінки обов’язково переводять у національну шкалу (з
виставленням державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”,
„задовільно” чи „незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F).



Таблиця 3 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS
Ре-

йтин-
гова

Оцін-
ка,

бали

Оці
нка
ЕСТ
S та

її
виз-
на-
чен-
ня

Національна 
оцінка

Критерії оцінювання

позитивні негативні

1 2 3 4 5

90-10
0

А

Відмінно

- Глибоке знання навчального матеріалу
модуля, що містяться в основних і
додаткових літературних джерелах;
- вміння аналізувати явища, які
вивчаються, в їхньому взаємозв’язку і
розвитку;
- вміння проводити теоретичні
розрахунки;
- відповіді на запитання чіткі,
лаконічні, логічно послідовні;
- вміння  вирішувати складні
практичні задачі.

Відповіді на запитання можуть
містити незначні неточності

82-89 В Добре

- Глибокий рівень знань в обсязі
обов’язкового матеріалу, що
передбачений модулем;
- вміння давати аргументовані відповіді
на запитання і проводити теоретичні
розрахунки;
- вміння вирішувати складні практичні
задачі.

Відповіді на запитання містять
певні неточності;

75-81 С Добре

- Міцні знання матеріалу, що
вивчається, та його практичного
застосування;
- вміння давати аргументовані відповіді
на запитання і проводити теоретичні
розрахунки;
- вміння вирішувати практичні задачі.

- невміння використовувати
теоретичні знання для вирішення
складних практичних задач.

64-74
Д Задовільно

- Знання основних фундаментальних
положень матеріалу, що вивчається, та їх
практичного застосування;
- вміння вирішувати прості практичні
задачі.

Невміння давати аргументовані
відповіді на запитання;
- невміння аналізувати
викладений матеріал і
виконувати розрахунки;
- невміння вирішувати складні
практичні задачі.

60-63  Е Задовільно

- Знання основних фундаментальних
положень матеріалу модуля,
- вміння вирішувати найпростіші
практичні задачі.

Незнання окремих
(непринципових) питань з
матеріалу модуля;
- невміння послідовно і
аргументовано висловлювати
думку;
- невміння застосовувати
теоретичні положення при
розвязанні практичних задач

35-59 FХ

Незадовільно
(потрібне
додаткове
вивчення)

Додаткове вивчення матеріалу модуля
може бути виконане в терміни, що
передбачені навчальним планом.

Незнання основних
фундаментальних положень
навчального матеріалу модуля;
- істотні помилки у відповідях
на запитання;
- невміння розв’язувати прості
практичні задачі.

1-34 F Незадовільно
-

- Повна відсутність знань
значної частини навчального
матеріалу модуля;
- істотні помилки у відповідях
на запитання;



(потрібне
повторне
вивчення)

-незнання основних
фундаментальних положень;
- невміння орієнтуватися під час
розв’язання  простих
практичних задач
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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни

Таблиця 4. – Перелік дисциплін
Вивчення цієї дисципліни

безпосередньо спирається на:
На результати вивчення цієї дисципліни

безпосередньо спираються:
Знання основ фізики, хімії,
електротехніки, теплотехніки.

Професійно-орієнтовані спеціальні
дисципліни освітнього рівня магістр,
курсове та дипломне проектування.
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1. Світові тенденції розвитку біоенергетичних установок. Класифікація та
характеристика видів біомаси.
2. Вихідна сировина та її властивості.
3. Енергія біомаси. Тверде біопаливо.
4. Енергетичні рослини. Технології прямого спалювання твердих біопалив.
5. Характеристика процесу переробки біомаси у паливо. Технологічні основи
метанового бродіння.
6. Основні принципи отримання етанолу шляхом ферментації.
7. Гранулювання біомаси. Визначення поняття “паливні гранули” та їх
класифікація.
8. Характеристика біопаливних гранул. Фізико-хімічні основи ущільнення
зернистих і волокнистих матеріалів.
9. Обладнання для виробництва паливних гранул.
10. Технології виробництва паливних гранул (пеллет).
11. Технологія виробництва паливних гранул (пеллет) зі свіжозрубаної
деревини.
12. Технологія виробництва паливних гранул (пеллет) із соломи.
13. Технології виробництва паливних брикетів.
14. Технологія виробництва паливних брикетів з тирси.
15. Технологія виробництва паливних брикетів із соломи.
16. Способи гранулювання матеріалів.
17. Біогаз.Способи розкладання органічних відходів.
18. Відходи як сировина для виробництва біогазу.
19. Опис біотехнологічного процесу метанового зброджування.
20. Системи метанового зброджування органічних відходів.
21. Основні вимоги до процесу виробництва біогазу.
22. Будова та принцип роботи та біогазових установок.
23. Метантенк.
24. Газгольдер.
25. Пристрої для підігрівання субстрату.
26. Пристрої для перемішування субстрату.
27. Пристрої для підготовки субстрату до зброджування.
28. Системи очищення біогазу.
29. Технології виробництва звалищного газу.
30. Використання продуктів метанового бродіння.
31. Використання біогазу.
32. Використання продуктів метанового бродіння в
якості органічних добрив.
33. Використання продуктів метанового бродіння в якості кормових добавок.
34. Біоводень. Загальна характеристика біоводню. Способи отримання
біоводню.
35. Термічний спосіб отримання біоводню.
36. Мікробіологічні способи отримання біоводню.
37. Отримання біоводню із води за допомогою фото синтезуючих
мікроорганізмів.
38. Отримання біоводню шляхом конверсії чадного газу.



39. Біореактори для отримання водню за допомогою мікроорганізмів.
40. Фотобіореактори.
41. Біореактори, що використовують процеси бродіння або конверсії чадного
газу для виділення водню бактеріями, яким не потрібне світло.
42. Отримання біоводню шляхом бродіння.
43. Газифікація біомаси. Визначення поняття газифікації. Класифікація процесів
газифікації. 44. Класифікація процесів утворення штучних горючих) газів.
45. Газифікація в щільному шарі.
46. Газифікація в киплячому шарі.
47.Газифікація в потоці.
48. Піроліз біомаси. Визначення поняття піролізу. Сировинна база для
отримання продуктів піролізу.
49. Класифікація процесів піролізу.
50. Технології та технічні засоби для здійснення процесу піролізу.
51. Біопалива для двигунів внутрішнього згорання.
52. Біопалива для дизельних двигунів. Характеристика біопалив для дизельних
двигунів.
53. Сировинна база для виробництва біодизелю.
54. Способи застосування генераторного газу.
55. Біопалива для двигунів з примусовим запалюванням.
56. Біонафта.
57. Спиртові біопалива.
58. Біоетанол.
59. Біометанол.
60. Біобутанол.
61.Ефіри спиртів.
62. Технології та технічні засоби виробництва біодизелю.


