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АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва показників Характеристика
Повна назва дисципліни Відновлювані джерела енергії і енергоустановки /

Renewable energy sources and power facilities
Викладацький склад Ст.викладач  В.Марценюк
Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та

електромеханіка
Освітня програма Електроенергетика
Кількість годин 120
Кредити ECTS 4
Опис У дисципліні розглянуті основні способи отримання

електричної та теплової енергії від сонячного
випромінювання, питання перетворення кінетичної енергії
вітру, а також основні принципи перетворення теплової
енергії земних надр.

Мета вивчення дисципліни – оволодіння теоретичними
принципами перетворення енергії за якими працюють
енергоустановки та опанувати основні методи
розрахунків установок відновлюваної енергетики.
Результати навчання. Внаслідок вивчення дисципліни
студент повинен знати: фізичні основи перетворення енергії
вітру, сонця та землі. Принцип дії електроустановок
основаних на перетворенні різних видів енергій.
Вміти рораховувати вітроенергетичні установоки, систем
енергопостачання на основі сонячних колекторів та
теплові насоси.
Методи навчання: Лекції, лабораторні 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  Іспит  у 8 семестрі.
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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 40%.



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

ДИСЦИПЛІНИ
Мета: Мета дисципліни – оволодіння теоретичними принципами перетворення енергії
за якими працюють енергоустановки та опанувати основні методи розрахунків установок
відновлюваної енергетики.

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:
з н а т и: фізичні основи перетворення енергії вітру, сонця та землі. Принцип
дії електроустановок основаних на перетворенні різних видів енергій.

вміти: рораховувати вітроенергетичні установоки, систем енергопостачання на
основі сонячних колекторів та теплові насоси.

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

Курсове та дипломне проектування,
Моделювання та проектування
електроенергетичних і
електромеханічних систем та
пристроїв.

Оволодіння  основними поняттями та
законами механіки,  молекулярної
фізики, електрики і магнетизму



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1.2 План вивчення навчальної дисципліни
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1 Л 6

Тема 1. КЛАСИФІКАЦІЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ
ЕНЕРГІЇ ТА ПРИНЦИПИ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ

 Класифікація відновлювальних джерел енергії.  Фізичні основи
перетворення енергії вітру. Фізичні основи перетворення енергії
сонця. Фізичні основи перетворення енергії землі.

1 - 6

2 Л 8

Тема 2. ЕНЕРГЕТИЧНІ УСТАНОВКИ НА ОСНОВІ
ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ ВІТРУ
Класифікація вітроенергетичних установок. Вітроенергетичні
установки з горизонтальною віссю обертання. Структура та
класифікація вітроенергетичних установок з горизонтальною
віссю обертання. Комплекс технічних засобів горизонтально-
осьових вітроенергетичних установок. Показники ефективності
горизонтально-осьових установок. Вітроенергетичні установки з
вертикальною віссю обертання. Структура та класифікація
вітроенергетичних установок з вертикальною віссю обертання.
Комплекс технічних засобів вітроенергетичних установок з
вертикальною віссю обертання. Показники ефективності
вертикально-осьових установок.

1 - 21

3 П 3 Розрахунок вітроенергетичних установок з горизонтальною
віссю обертання 1 - 21

4 ЛБ 4
Побудова потужних і моментних характеристик вітродвигуна
пропелерного типу 1 - 21

5 П 3 Розрахунок вітроенергетичних установок з вертикальною віссю
обертання. 1 - 21

6 Л 8

Тема 3. ЕНЕРГЕТИЧНІ УСТАНОВКИ З
ВИКОРИСТАННЯМ ЕНЕРГІЇ СОНЦЯ

Структура енергетичних установок з використанням енергії
сонця. Класифікація сонячних енергетичних установок. Сонячні
колектори. Розрахунок систем енергопостачання на основі
сонячних колекторів. Сонячні електростанції, що
використовують фотобатареї. Комплекс технічних засобів у
сонячних енергетичних установках. Ефективність сонячних
енергетичних елементів.

1 - 6



7 П 2 Розрахунок сонячних енергетичних установок. 1 - 6

8 ЛР 4 Дослідження характеристик сонячної батареї в залежності від
умов освітлення та засобу з’єднання елементів. 1 - 6

9 Л 8

Тема 4. ЕНЕРГЕТИЧНІ УСТАНОВКИ НА ОСНОВІ
ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ ЗЕМЛІ

Основні співвідношення термодинаміки. Основні
співвідношення, пов’язані з температурою. Основні
співвідношення, пов’язані з тепловою енергією. Кругові процеси
(цикли). Теплові машини. Другий закон термодинаміки. Процеси
передачі тепла. Класифікація теплових насосів. Ефективність
теплових насосів.

1 - 6

10 П 2 Розрахунок теплових насосів. 1 - 6

11 ЛР 2 Вивчення процесів передачі тепла тепловим насосом. 1 - 6

Всього 50

САМОСТІЙНА РОБОТА

№
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість

годин

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 40
3 Підготовка до практичних та лабораторних занять 30

Разом 70

Методами навчання у викладанні навчальної дисципліни «Електрофізичні
технологічні установки» є: словесні (бесіда, дискусія, лекція, робота з книгою),
наочні (ілюстрація практичними прикладами), практичні (практичні вправи,
дослідження  процесів і явищ за допомогою спеціального лабораторного
обладнання).
Активні методи навчання, які застосовуються: дискусія, проблемні методи.

Методами контролю у викладанні навчальної дисципліни «Основи
електрофізичних технологій» є усний та письмовий контроль під час проведення
поточного та семестрового контролю.
Поточний контроль реалізується у формі опитування, виконання індивідуальних
завдань, проведення контрольних робіт.
Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної роботи
студента, проводиться з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів.



Семестровий контроль проводиться у формі заліку відповідно до
навчального плану в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною
програмою та у терміни, встановлені навчальним планом.

Результати поточного контролю враховуються як допоміжна інформація
для виставлення оцінки з даної дисципліни.

Сумарна оцінка за кожен модуль може бути розрахована як середнє
арифметичне оцінки за модульну контрольну роботу та оцінки за теоретичне
опитування (колоквіум) за умови виконання всіх завдань поточного модуля.

Семестровий контроль: іспит в усній формі. Результати поточного контролю
(сумарна оцінка за кожен модуль) за бажанням студента враховуються на заліку.

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

- – – – - – - 100

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

роботи
Лабораторні

роботи
КР

(КП) РГЗ Індивідуальні
завдання Тощо Іспит Сума

40 - – – – – 60 100

* 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

 конспект лекцій
 перелік питань до іспиту
 навчальні посібники та інша фахова література.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова література

1. Соловей О.І. Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії: навч. посіб. /
О.І.Соловей. – Черкаси: ЧДТУ, 2007. – 484 с.
2. Титко Р. Відновлювальні джерела енергії / Р. Титко, В. Калініченко:
Полтавська. державна аграрна академія, 2010. – 533 с.
3. Мхитарян Н.М. Энергосберегающие технологии в жилищном и гражданском
строительстве / Н.М. Мхитарян. – К.: Наукова думка, 2000.
4. Мхитарян Н.М. Энергетика нетрадиционных и возобновляемых источников.
Опыт и перспективы /Н.М. Мхитарян. – К.: Наукова думка, 1999. 5. Бабенко Г. О.
Вітроенергетичний комплекс України – досягнення, проблеми, перспективи / Г.О.
Бабенко, В.М. Богма, Ю.В. Жабський та ін. – К.: Новини енергетики. Спецвипуск,
серпень 2003 – 25 с.
6. Синєглазов В. М. Відновлювальна енергетика: навчальний посібник / В. М.
Синєглазов, О. А. Зеленков, Ш. І. Аскеров, Б. І. Дмитренко – К.: НАУ, 2015. – 278
с.
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Результати навчання. Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен
знати: фізичні основи перетворення енергії вітру, сонця та землі. Принцип
дії електроустановок основаних на перетворенні різних видів енергій.
вміти: рораховувати вітроенергетичні установоки, систем
енергопостачання на основі сонячних колекторів та теплові насоси.

Теми що розглядаються.
Тема 1. КЛАСИФІКАЦІЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ТА

ПРИНЦИПИ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ.

Тема 2. ЕНЕРГЕТИЧНІ УСТАНОВКИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ

ВІТРУ

Тема 3. ЕНЕРГЕТИЧНІ УСТАНОВКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕНЕРГІЇ СОНЦЯ

Тема 4. ЕНЕРГЕТИЧНІ УСТАНОВКИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ ЗЕМЛІ

Форма та методи навчання. Лекції, лабораторні 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  іспиту.
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
Контроль-
ні роботи

Лабораторні
роботи

КР
(КП) РГЗ Індивідуаль-

ні завдання Тощо Залік Су-
ма

– – – – – – – 100

Таблиця 2. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту
Контроль-
ні роботи

Лабораторні
роботи

КР
(КП) РГЗ Індивідуаль-

ні завдання Тощо Іс-
пит

Су-
ма

40 _– – – 40 20 ** 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

Відповіді на запитання можуть
містити незначні неточності



практичні задачі.

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

(потрібне
повторне
вивчення)

-

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

Курсове та дипломне проектування,
Моделювання та проектування
електроенергетичних і
електромеханічних систем та
пристроїв.

Оволодіння  основними поняттями та
законами механіки,  молекулярної
фізики, електрики і магнетизму
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1. Класифікація відновлювальних джерел енергії.
2. Фізичні основи перетворення енергії вітру.
3. Фізичні основи перетворення енергії сонця.
4. Фізичні основи перетворення енергії землі.
5. Класифікація вітроенергетичних установок.
6. Вітроенергетичні установки з горизонтальною віссю обертання.
7. Структура та класифікація вітроенергетичних установок з горизонтальною
віссю обертання.
8. Комплекс технічних засобів горизонтально-осьових вітроенергетичних
установок.
9. Показники ефективності горизонтально-осьових установок.
10. Вітроенергетичні установки з вертикальною віссю обертання.
11. Структура та класифікація вітроенергетичних установок з вертикальною
віссю обертання.
12. Комплекс технічних засобів вітроенергетичних установок з вертикальною
віссю обертання.
13. Показники ефективності вертикально-осьових установок.
14. Структура енергетичних установок з використанням енергії сонця.
15. Класифікація сонячних енергетичних установок.
16. Сонячні колектори.
17. Розрахунок систем енергопостачання на основі сонячних колекторів.
18. Сонячні електростанції, що використовують фотобатареї.
19. Комплекс технічних засобів у сонячних енергетичних установках.
20. Ефективність сонячних енергетичних елементів.
21. Основні співвідношення термодинаміки.
22. Основні співвідношення, пов’язані з температурою.
23. Основні співвідношення, пов’язані з тепловою енергією.
24. Кругові процеси (цикли).
25. Теплові машини.
26. Другий закон термодинаміки.
27. Процеси передачі тепла.
28. Класифікація теплових насосів.
29. Ефективність теплових насосів.


