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ВСТУП 

 

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальноїдисципліни 

«Альтернативна енергетика та біоконверсія» для студентів денної форми нав-

чання зі спеціальності 101 ‒ «Екологія» освітньо-професійної програми підгото-

вки «Екологічна біотехнологія та біоенергетика» призначені для поліпшення са-

мостійної роботи з навчального курсу.  

Мета вивчення навчальної дисципліни – це забезпечення майбутнього спе-

ціаліста необхідним обсягом знань, засвоєння теоретичних засад і формування 

відповідних практичних навиків щодо процесів акумулювання сонячної енергії, 

технологій виробництва та використання в сільському господарстві різних видів 

біопалив, методи визначення техніко-економічної та екологічної ефективності 

джерел енергії, які одержують унаслідок біотехнологічних процесів.  

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Альтернативна 

енергетика та біоконверсія» є: підготовка спеціалістів, здатних розв’язувати 

складні господарські проблеми у сфері використання альтернативних джерел 

енергії та біоконверсії; вивчення основних відомостей щодо стану і перспектив 

розвитку альтернативних джерел енергії та біоконверсії; одержання й узагаль-

нення нових знань перспектив розвитку альтернативних джерел енергії та біоко-

нверсії;  формування емоційно-ціннісного ставлення студентів до навколиш-

нього середовища. 

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

− стан і перспективи розвитку альтернативних джерел енергії та біоконвер-

сії;  

− політику уряду України в галузі нетрадиційної енергетики; 

− нормативно-правові засади стандартизації, сертифікації, метрології та уп-

равління якістю біотехнологічної продукції; 
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− можливості застосування біомаси, твердих побутових відходів, побутових 

і промислових стічних вод як енергетичного палива; 

уміти: 

- використовувати набуті знання в практичній діяльності; 

- користуватися нормативною базою; 

- аналізувати та оцінювати перспективи використання альтернативних дже-

рел енергії та біоконверсії;  

- визначати ступінь, ризики використання альтернативних джерел енергії та 

біоконверсії;  

- приймати екологічно безпечні та економічно доцільні рішення;  

- обґрунтовувати шляхи розв’язання екологічних проблем.  
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

№ 

пор. 
Тема К-сть. 

год. 

(лекц.) 

К-сть. 

год. 

СРС 
1 2 3 4 

Модуль 1 Процеси і апарати біотехнологічних виробництв 

Змістовий модуль 1 

1 Тема 1.1 Джерела енергії. Розвиток нетрадицій-

них і відновлюваних джерел 

2 6 

2 Тема 1.2 Нетрадиційні та відновлювані джерела 

енергії у структурі паливно-енергетичного ком-

плексу України. Проблеми вітчизняної та світо-

вої енергетики та енергоощадні технології 

2 8 

3 Тема 1.3 Напрями біотехнологічної біоенерге-

тики 

2 6 

4 Тема 1.4 Біоконверсія сонячної енергії 2 6 

5 Тема 1.5 Сировинна база для біоенергетики 2 4 

6 Тема 1.6. Біоконверсія продуктів фотосинтезу 2 12 

 Усього за змістовим модулем 1 12 42 

Змістовий модуль 2 

1 Тема 2.1 Технологічні особливості одержання 

біоетанолу 

2 8 

2 Тема 2.2 Екологічні аспекти одержання біоета-

нолу 

2 8 

3 Тема 2.3 Технологічні особливості одержання 

біодизелю. Екологічні аспекти одержання біоди-

зелю 

2 8 

4 Тема 2.4 Технологічні особливості одержання 

біодизелю з використанням мікроводоростей 

2 8 
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5 Тема 2.5 Технологічні особливості виробництва 

біогазу. Переваги та недоліки біогазових техно-

логій 

2 10 

6 Тема 2.6 Біотехнологічні способи одержання 

водню та питання охорони довкілля за його ви-

робництва. 

2 8 

7 Тема 2.7 Технологічні засади одержання біопре-

паратів на основі мікроорганізмів для інтен-

сифікації біоенергетичних процесів 

2 8 

 Усього за змістовим модулем 2 14 58 

 Усього лекційних та самостійних годин за се-

местр 

26 100 

 

 

2  ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

«Альтернативна енергетика та біоконверсія» 

Змістовий модуль 1 Стан і перспективи розвитку  

альтернативних джерел енергії та біоконверсії 

Тема 1.1 Джерела енергії. Розвиток нетрадиційних і відновлюваних джерел 

1. Види паливо-енергетичних ресурсів та енергоносіїв. 

2. Потенціал відновлюваних джерел енергії. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення поняття «джерела енергії». 

2. Що таке непоновлювані і поновлювані джерела енергії? 

3. Наведіть визначення поняття «біоенергетика».  

Література: [1, с. 6–16, 17−38, 41−66]. 

 

Тема 1.2 Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії у структурі па-

ливно-енергетичного комплексу України. Проблеми вітчизняної та світо-

вої енергетики та енергоощадні технології 
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1. Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії України. 

2. Проблеми вітчизняної та світової енергетики. 

3. Енергоощадні технології. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте характеристику паливно-енергетичного комплексу України. 

Зазначте місце біоенергетики у ПЕК України. 

2. Охарактеризуйте нетрадиційні та відновлювані джерела енергії. 

3. Запропонуйте заходи щодо забезпечення енергозбереження. 

4. Запропонуйте шляхи ров’язання енергетичних та екологічних проблем.  

Література: [3, c. 6–10]. 

 

Тема 1.3 Напрями біотехнологічної біоенергетики 

1. Основні напрями технологічної біоенергетики. 

2. Основні завдання технологічної біоенергетики. 

Питання для самоперевірки 

1. Із чим пов’язаний перший напрям технологічної біоенергетики? 

2. Які головні енергетичні продукти на сучасному етапі розвитку біоенер-

гетики? 

3. Для чого призначені головні енергетичні продукти? 

4. Які основні завдання біоенергетиків? 

Література: [3, c.12]. 

 

Тема 1.4 Біоконверсія сонячної енергії 

1. Біоконверсія енергії.  

2. Трансформація сонячної енергії.  

Питання для самоперевірки 

1. Які науки об’єднує новий напрям біотехнології − біоконверсія? 

2. За якими напрямками може відбуватися трансформація сонячної енергії 

біологічними системами? 



9 
 

 

3. Що являє собою «зелена хімія» і «біла хімія»? 

Література: [3, с.13–14]. 

 

Тема 1.5 Сировинна база для біоенергетики 

1. Сировинна база та основні напрями виробництва енергії з біологічної 

сировини.  

2. Поняття «біомаса» згідно із законом України «Про альтернативні види 

палива». 

Питання для самоперевірки 

1. Що включає в себе сировинна база для біоенергетики? 

2. Надайте визначення поняття «біомаса».  

3. Які форми біомаси придатні для використання її як енергоносія?  

Література: [3, с. 14–15]. 

 

Тема 1.6. Біоконверсія продуктів фотосинтезу 

1. Біомаса − відновне джерело енергії.  

2. Шляхи розв’язання питань охорони довкілля. 

3. Обмеження у використанні біомаси. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть групи та форми біомаси. 

2. Як розв’язуються питання охорони довкілля за використання біомаси як 

джерела енергії? 

3. Які існують обмеження у використанні біомаси як джерела енергії? Лі-

тература: [3, с. 16–20]. 

 

Змістовий модуль 2. Технологічні особливості та екологічні аспекти 

одержання альтернативних джерел 

Тема 2.1 Технологічні особливості одержання біоетанолу 

1. Етапи виробництва біоетанолу на крохмалевмісній сировині.  

2. Виробництва біоетанолу на мелясі. 
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3. Алкогольна ферментація гідролізатів деревини. 

4. Перспективи одержання біоетанолу в Україні. 

5. Продуценти біоетанолу. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте характеристику джерел сировини для виробництва біоетанолу. 

2. Охарактеризуйте етапи виробництва біоетанолу на крохмалевмісній си-

ровині. 

3. Охарактеризуйте етапи виробництва біоетанолу на мелясі. 

4. Охарактеризуйте етапи виробництва біоетанолу на гідролізатах дере-

вини. 

5. Визначте сучасні підходи до одержання біоетанолу на основі рослинної 

біомаси. 

6. Визначте галузі використання етанолу. 

7. Які біологічні агенти використовуються як продуценти біоетанолу? Оха-

рактеризуйте підходи до селекції продуцентів біоетанолу.  

Література: [4, с.88–123]. 

 

Тема 2.2 Екологічні аспекти одержання біоетанолу 

1. Основні узагальнення, закони та принципи технологічних процесів. 

2. Принцип оптимізації проведення процесу. 

Питання для самоперевірки 

1. Які речовини утворюються в процесі виробництва біоетанолу? 

2. Які існують види барди? Які відмінності між ними? 

3. Надайте характеристику схем переробки зернової барди. 

4. Надайте характеристику схеми переробки мелясної барди в біогаз. 

5. Охарактеризуйте екологічні аспекти одержання біоетанолу.  

Література: [3, с. 45–49]. 

 

Тема 2.3 Технологічні особливості одержання біодизелю.  
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Екологічні аспекти одержання біодизелю 

1. Сировинна база для одержання біодизелю. 

2. Виробництво чистого та модифікованого біодизелю з ріпаку. 

3. Технологія ріпаково-метильованого ефіру. 

4. Потенціал України у виробництві біодизелю. 

5. Переваги та недоліки біодизелю як пального.  

6. Питання охорони довкілля за виробництва біодизелю. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення поняття «біодизель». 

2. Охарактеризуйте сировинну базу для одержання біодизелю. 

3. Зазначте технологічні особливості виробництва чистого та модифікова-

ного біодизелю з ріпаку. 

4. Надайте характеристику потенціалу України у виробництві біодизелю. 

5. Зазначте переваги та недоліки біодизелю як пального. 

6. Охарактеризуйте питання охорони довкілля, які виникають за виробни-

цтва біодизелю, та запропонуйте заходи щодо їх вирішення. 

Література: [4, с. 26–82]. 

 

Тема 2.4 Технологічні особливості одержання біодизелю з використанням 

мікроводоростей 

1. Біосистеми та процеси фотосинтезу та біосинтезу. 

2. Біопальне з біомаси водоростей. 

3. Можливості застосування та переваги використання мікроводорос-

тей для виробництва біодизелю. 

4. Технологічні особливості процесу виробництва біодизелю з викори-

станням мікроводоростей. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте біосистеми та процеси фотосинтезу і біосинтезу. 
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2. Охарактеризуйте можливості застосування та переваги використання мі-

кроводоростей для виробництва біопалива. 

3. Зазначте технологічні особливості процесу виробництва біодизелю з 

використанням мікроводоростей. 

4. Охарактеризуйте мікроводорості як біологічні агенти біоенергетики. 

Література: [13, с. 73–95]. 

 

Тема 2.5 Технологічні особливості виробництва біогазу.  

Переваги та недоліки біогазових технологій 

1. Характеристика асоціації мікроорганізмів – продуцентів біогазу. 

2. Сировина для виробництва біогазу. 

3. Технологічні особливості виробництва біогазу. 

4. Переваги  та недоліки біогазових технологій. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення поняття «біогаз». 

2. Охарактеризуйте типи метанової ферментації. 

3. Надайте характеристику асоціації мікроорганізмів – продуцентів біо-

газу. 

4. Охарактеризуйте джерела сировини для виробництва біогазу. 

5. Надайте характеристику основних структурних елементів схеми типової 

біогазової установки. 

6. Охарактеризуйте промислові апарати для одержання біогазу. 

7. Визначте переваги та недоліки біогазових технологій. 

Література: [4, с.127–185]. 

 

Тема 2.6 Біотехнологічні способи одержання водню  

та питання охорони довкілля за його виробництва 

1. Біотехнологічні способи одержання водню. 

2. Фотобіоніка – створення штучних систем біоводню. 
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3. Продуценти водню. 

4. Компоненти біосистем водню. 

5. Питання охорони довкілля за виробництва біоводню. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення поняття «біоводень» як біопалива третього поко-

ління. 

2. Охарактеризуйте біотехнологічні способи одержання водню. 

3. Що таке фотобіоніка? 

4. Охарактеризуйте типи модельних біосистем одержання водню. 

5. Надайте характеристику продуцентів біоводню. Зазначте особливості 

воденьтвірних бактерій. 

6. Назвіть компоненти біосистем водню. 

7. Охарактеризуйте питання охорони довкілля за виробництва біоводню 

та запропонуйте шляхи їх вирішення. 

Література: [3, с. 69–72]. 

 

Тема 2.7 Технологічні засади одержання біопрепаратів на основі мікроор-

ганізмів для інтенсифікації біоенергетичних процесів 

1. Використання біокаталітичних процесів у біоенерготехнологіях. 

2. Особливості одержання та застосування ферментів целюлолітичного 

комплексу у біоконверсії целюлозовмісної сировини в енергоносії. 

3. Технологічні особливості застосування целюлаз у процесах біоконвер-

сії целюлози. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть характерні ознаки біотехнологічних процесів, які використову-

ються у біоенерготехнологіях. 

2. Наведіть приклади використання біокаталітичних процесів у біоенерго-

технологіях. 
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3. Охарактеризуйте продукти мікробного синтезу, які набули широкого за-

стосування у біоенергетиці. 

4. Надайте характеристику біотехнологічних особливостей одержання це-

люлаз: особливості організації процесу ферментації, стадій виділення та очи-

щення кінцевих продуктів. 

5. Охарактеризуйте технологічні особливості застосування целюлаз у про-

цесах біоконверсії целюлози. 

Література: [3, с. 73–83]. 

 

 

3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

1. Надайте визначення поняття «джерела енергії». 

2. Що таке непоновлювані і поновлювані джерела енергії? 

3. Наведіть визначення поняття «біоенергетика». 

5. Охарактеризуйте нетрадиційні та відновлювані джерела енергії. 

6. Запропонуйте заходи щодо забезпечення енергозбереження. 

7. Запропонуйте шляхи розв’язання енергетичних та екологічних проблем. 

8. Визначте напрями розвитку технологічної біоенергетики. 

9. Охарактеризуйте напрямки трансформування сонячної енергії біологіч-

ними системами. 

10. Що включає в себе сировинна база для біоенергетики? 

11. Надайте визначення поняття «біомаса». Які форми біомаси придатні 

для використання її як енергоносія? 

12. Як вирішуються питання охорони довкілля за використання біомаси як 

джерела енергії? 

13. Які існують обмеження у використанні біомаси як джерела енергії? 

14. Надайте визначення поняття «альтернативні види палива». 

15. Які види палива належать до альтернативних видів газового палива, 

альтернативних видів рідкого палива, альтернативних видів твердого палива? 
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16. Які види біопалива використовуються нині? 

17. Які нормативно-правові документи, прийняті в Україні, регулюють ві-

дносини у сфері використання біопалива? 

18. Охарактеризуйте тверде біопаливо та способи одержання енергії з твер-

дої біомаси. 

19. Які види рідкого біопалива є нині найперспективнішими? Наведіть ха-

рактеристики моторних видів палива. 

20. Що передбачає концепція виробництва біоетанолу в Україні? Надайте 

характеристику біоетанолу. 

21. Надайте характеристику джерел сировини для виробництва біоетанолу. 

22. Охарактеризуйте етапи виробництва біоетанолу на крохмалевмісній 

сировині. 

23. Охарактеризуйте етапи виробництва біоетанолу на мелясі. 

24. Охарактеризуйте етапи виробництва біоетанолу на гідролізатах дере-

вини. 

25. Назвіть сучасні підходи до одержання біоетанолу на основі рослинної 

біомаси. 

26. Назвіть галузі використання етанолу. 

27. Які біологічні агенти використовуються як продуценти біоетанолу? 

Охарактеризуйте підходи до селекції продуцентів біоетанолу. 

28. Охарактеризуйте екологічні аспекти одержання біоетанолу. Надайте 

визначення поняття «біодизель». 

29. Охарактеризуйте сировинну базу для одержання біодизелю. 

30. Зазначте технологічні особливості виробництва чистого та модифіко-

ваного біодизелю з ріпаку. 

31. Надайте характеристику потенціалу України у виробництві біодизелю. 

32. Зазначте переваги та недоліки біодизелю як пального. 

33. Охарактеризуйте питання охорони довкілля, які виникають за виробни-

цтва біодизелю, та запропонуйте заходи щодо їх вирішення. 
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34. Надайте визначення поняття «біогаз». 

35. Охарактеризуйте типи метанової ферментації. 

36. Надайте характеристику асоціації мікроорганізмів – продуцентів біо-

газу. 

37. Охарактеризуйте джерела сировини для виробництва біогазу. 

38. Надайте характеристику основних структурних елементів схеми типо-

вої біогазової установки. 

39. Охарактеризуйте промислові апарати для одержання біогазу. 

40. Визначте переваги та недоліки біогазових технологій. 

41. Охарактеризуйте біосистеми та процеси фотосинтезу і біосинтезу. 

42. Охарактеризуйте можливості застосування та переваги використання 

мікроводоростей для виробництва біопалива. 

43. Визначте технологічні особливості процесу виробництва біодизелю з 

використанням мікроводоростей. 

44. Охарактеризуйте мікроводорості як біологічні агенти біоенергетики. 

45. Надайте визначення поняття «біоводень» як біопалива третього поко-

ління. 

46.  Охарактеризуйте біотехнологічні способи одержання водню. 

47.  Що таке фотобіоніка? 

48.  Охарактеризуйте типи модельних біосистем одержання водню. 

49.  Надайте характеристику продуцентів біоводню. Зазначте особливості 

воденьтвірних бактерій. 

50.  Зазначте компоненти біосистем водню. 

51. Охарактеризуйте питання охорони довкілля за виробництва біоводню 

та запропонуйте шляхи їх вирішення. 

52. Назвіть характерні риси біотехнологічних процесів, які використову-

ються у біоенерготехнологіях. 

53.  Наведіть приклади використання біокаталітичних процесів у біоенер-

готехнологіях. 
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54.  Охарактеризуйте продукти мікробного синтезу, які одержали набули-

широкого застосування у біоенергетиці. 

55.  Надайте характеристику біотехнологічних особливостей одержання 

целюлаз: особливості організації процесу ферментації, стадій виділення та очи-

щення кінцевих продуктів. 

56.  Охарактеризуйте технологічні особливості застосування целюлаз у 

процесах біоконверсії целюлози. 

57. Чим зумовлені проблеми безпеки біоенерготехнологій? 

58.  Надайте визначення понять: «безвідходні технології» і «маловідходні 

технології».  

59. Охарактеризуйте основні проблеми безпеки біопалива. 

60. Які нові технологічні рішення та методи роботи з біологічними аген-

тами використовуються нині для подолання проблем біоенергетики? 
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