16) Результати навчання:
№

Програмний результат навчання

1.

ЗН 7. Знати види негативного
впливу електростанцій та
електричних мереж на
навколишнє середовище
ЗН 8. Знати національні вимоги
та міжнародні зобов’язання
України щодо захисту людей та
довкілля в галузі
електроенергетики
УМ 8. Уміти враховувати
екологічні вимоги та міжнародні
зобов’язання при проведенні
досліджень щодо
функціонування та розвитку
електроенергетичного
комплексу

2.

Метод
Форма
перевірки
проведення
навчального
занять
ефекту
Обговорення
Лекція,
під час занять, практичні
тематичне
заняття
дослідження

Посилання на
програмні
компетентності

Обговорення
Лекція,
під час занять, практичні
тематичне
заняття
дослідження

ІК, ЗК 1

Обговорення
Лекція,
під час занять, практичні
тематичне
заняття
дослідження

ФК 2, ЗК 2

ІК, ЗК 1, ФК 1

17) Форми занять та їх тривалість (кількість годин):
Лекція

Практичне
заняття

Лабораторні
заняття

Курсовий
проєкт/курсова
робота
РГР/контрольна
робота

Самостійна
робота аспіранта

20

10

-

-

60

Зміст (окремо для кожної форми занят – Л/Пр/Лаб/КР/СР):
Лекції:
Тема 1. Фактори впливу електростанцій та електричних мереж на
навколишнє середовище.
Тема 2. Національні вимоги до електростанцій і систем
електропередавання щодо захисту людей та довкілля.
Тема 3. Головна мета, завдання і принципи Монреальського протоколу,
зобов’язання України як Сторони Монреальського протоколу.
Тема 4. Головна мета, завдання і принципи Конвенції про
транскордонне забруднення повітря на великі відстані та протоколів до неї,
зобов’язання України як Сторони Конвенції і ратифікованих нею протоколів.
Тема 5. Головна мета, завдання і принципи Рамкової конвенції ООН
про зміну клімату, зобов’язання та права України як Сторони Конвенції.
Тема 6. Головна мета, завдання і принципи Кіотського протоколу
Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, зобов’язання та права України
як Сторони Протоколу.

Тема 7. Головна мета, завдання і принципи пост-Кіотських угод щодо
обмежень викидів парникових газів, особливо Паризької угоди, зобов’язання
та права України як їх Сторони.
Тема 8. Екологічні зобов’язання України як Сторони Договору про
утворення Енергетичного співтовариства.
Практичні заняття:
1) Обговорення впливу різних типів електростанцій на довкілля та
національного законодавства щодо його регулювання
2) Обговорення зобов’язань України як Сторони Конвенції про
транскордонне забруднення повітря на великі відстані та протоколів до неї
3) Обговорення зобов’язань України як Сторони Паризької угоди до
Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.
4) Обговорення стану, перспектив та необхідних заходів виконання
Україною екологічних вимог Енергетичного співтовариства.
Самостійна робота аспіранта:
1) Вивчення факторів та рівнів впливу різних типів електростанцій
електростанцій на навколишнє середовище.
2) Ознайомлення з національним екологічним законодавством в галузі
електроенергетики.
3) Ознайомлення з Монреальським протоколом, зобов’язаннями
України як Сторони Монреальського протоколу
4) Ознайомлення з Конвенцією про транскордонне забруднення
повітря на великі відстані та протоколами до неї, зобов’язаннями України в
рамках Конвенції та станом їх виконання.
5) Ознайомлення з Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату,
зобов’язаннями та правами України як Сторони Конвенції.
6) Ознайомлення з Кіотським протоколом Рамкової конвенції ООН
про зміну клімату щодо скорочення викидів парникових газів, механізмами
виконання зобов’язань, зобов’язаннями України як Сторони Кіотського
протоколу та станом їх виконання.
7) Ознайомлення з Паризькою угодою до Рамкової конвенції ООН про
зміну клімату, зобов’язаннями України як Сторони цієї угоди.
8) Ознайомлення з законодавством Енергетичного співтовариства,
екологічними директивами Енергетичного співтовариства.
9) Вивчення зобов’язань України щодо дотримання директивних
вимог Енергетичного Співтовариства щодо вмісту забруднюючих речовин у
викидах великих спалюючих установок, поточного стану, перспектив та
механізмів їх виконання).
10) Підготовка до заліку.
18) Залік: так.
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