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ВСТУП 

Анотація 

Навчання з дисципліни «Нетрадиційні джерела енергії» є невід’ємною 

частиною формування професійної компетентності фахівців у галузі 

природничих наук. 

  Навчання за цією дисципліною забезпечує здатність вирішувати 

проблеми у галузі екології, охорони навколишнього середовища та сталого 

природокористування при здійсненні професійної діяльності на основі 

наукового розуміння конструктивних особливостей та основних 

закономірностей технологічних процесів виробництва та використання 

енергії, отриманої від нетрадиційних джерел енергії. 

Ключові слова: нетрадиційні джерела енергії, енергетичний потенціал, 

геліоенергетика, вітряна енергетика, гідроенергетика, енергія біомаси, 

енергія морів та океанів.   

 

Abstract 

Training in the discipline "Alternative Energy in Marine Infrastructure" is an 

integral part of the formation of professional competence of specialists in the field 

of natural sciences. 

 Training in this discipline provides the ability to solve problems in the field 

of ecology, environmental protection and sustainable nature in the implementation 

of professional activities based on a scientific understanding of design features and 

basic laws of technological processes of production and use of energy from non-

traditional energy sources. 

Key words: unconventional energy sources, energy potential, solar energy, wind 

energy, hydropower, biomass energy, sea and ocean energy. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 
Галузь знань, 

спеціальність (освітня 

програма), освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів -3 Галузь знань                                      

№10  Природничі науки 

Обов'язкова 

Модулів –1 Рік підготовки: 

Змістових модулів –2 4-й 4-й 

Електронний адрес РПНД 

на сайті Університету 

 

Спеціальність 

№ 101 Екологія 

 

Освітня програма                   

«Екологія та охорона 

навколишнього середовища», 

 

 

Семестр 

10-й 10-й 

Лекцій 

15 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

15 год. 8 год. 

Загальна кількість 

годин -  90 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 1 

 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітній рівень: 

перший(бакалаврський) 

 

Самостійна робота 

60 год. 74 год. 

Вид контролю: залік 

Форма контролю: письмова 

 

2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Нетрадиційні джерела 

енергії» є формування у студентів відповідно до освітньо-професійної 

програми таких компетентностей: 

Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан навколишнього 

середовища та виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою 

діяльністю. 

Знання та розуміння основних напрямків екологізації паливно-енергетичного 

комплексу України та впровадження нетрадиційних джерел енергії.  
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3. Передумови для вивчення дисципліни 

 

Передумовами для вивчення дисципліни «Нетрадиційні джерела 

енергії»  є дисципліни: фізика, загальна екологія, джерела забруднень 

навколишнього середовища. 

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів таких результатів навчання: 

Використовувати принципи управління, на яких базується система 

екологічної безпеки 

Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на 

навколишнє середовище 

Брати участь у розробці та реалізації проектів, направлених на 

оптимальне управління та поводження з виробничими та муніципальними 

відходами. 

Вміти приймати організаційні, нормативно-правові, природоохоронні 

та інші рішення, які забезпечують екологічно-безпечне функціонування 

об’єктів енергетичного комплексу України. 

5. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Нетрадиційні джерела енергії та екологічна безпека 

Змістовий модуль 1. Екологічні проблеми розвитку енергетики : стан, 

проблеми, рішення 

Тема 1. Стан та перспективи розвитку енергетики Світу [2]стор.4-

10,[4]стор.18-33, [7] стор.7-77, [8]стор.1-18, [12].Кн.5, Розд1.1 -1.4 

Тема2. Енергетична стратегія України: проблеми, рішення  [2] стор.4-

10,  [14], [15], [16] стор.53-61. 

Тема3. Основні тренди розвитку енергетики    [11].cтоp. 1103-1189, 

[11]. cтоp. 1193-1320, [11].cтоp. 1477-1745, [16], [17]. 

Змістовний модуль 2. Нетрадиційні джерела енергії 

Тема 4. Сонячна енергетика,  [7].cтоp. 152-165,[9]стор. 22-41, [12]. 

Кн.5, Розд.2.1,[13] стор. 48-49, [14] 
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Тема5. Вітрова енергетика [10] стор.1-330, [7] стор. 166-174,[9]стор. 

85-98, [12]. Кн.5, Розд.2.2,[13] стор. 47-48 

Тема6. Біоенергетичні установки [1].cтp. 8 – 51, [9] стор.41-66 , [12]. 

Кн.5, Розд.2.3,. 

Тема7. Енергія річок, морів та океанів [1].cтp. 77-85, [3]. cтp.[5].[12]. 

Кн.5, Розд.2.4-2.7, 

Тема8. Геотермальні енергетичні установки  [7].cтоp. 190-206,[9] 99-

113 стор.[12].Кн.5,  Розд.2.8-2.9, 2 

Тема9. Нормативно-законодавчі акти в галузі нетрадиційних джерел 

енергії  [5], [6] . 
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Тематичний план навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

лек пр лаб с.р. Лек** пр лаб с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 

Модуль 1 Нетрадиційні джерела енергії та екологічна безпека 

Змістовний модуль 1. Екологічні проблеми розвитку енергетики : стан, проблеми, рішення 

Тема 1. Стан та перспективи розвитку енергетики Світу 10 1 1  8 10 1 1  8 

Тема 2. Енергетична стратегія України: проблеми, рішення   10 1 1  8 10 2 2  7 

Тема 3. Основні тренди розвитку енергетики     10 1 1  8 10 1 1  7 

Разом за змістовним модулем 1 30 3 3  24 30 4 4  22 

Змістовний модуль 2. Нетрадиційні джерела енергії 

Тема 4. Сонячна енергетика 10 2 2  6 10 1 1  9 

Тема 5. Вітрова енергетика 10 2 2  6 10 0,5 0,5  9 

Тема6. Біоенергетичні установки 10 2 2  6 10 0,5 0,5  9 

Тема7. Енергія річок, морів та океанів 10 2 2  6 10 0,5 0,5  9 

Тема 8. Геотермальні енергетичні установки   10 2 2  6 10 0,5 0,5  10 

Тема 9. Нормативно-законодавчі акти в галузі нетрадиційних 

джерел енергії   
10 2 2  6 10 1 1  8 

Разом за змістовним модулем 2 60 12 12  36 60 4 4  52 

Разом за курсом 90 15 15  60 90 8 8  74 
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Теми практичних занять  

(змістовний модуль 1) 

№ з/п Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Аналіз основних показників енергетики Світу 1 1 

2 

Аналіз основних показників Енергетичної 

стратегії України в розрізі нетрадиційних 

джерел енергії 

1 2 

3 Енергетичні стратегії країн Світу 1 1 

Всього  3 4 

 

 

 

Теми практичних занять  

(змістовний модуль 2) 

 

№ з/п Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 
Визначення енергетичного потенціалу 

альтернативних джерел енергії  

2 1 

2 
Конструктивні елементи сонячних 

енергетичних установок 

2 0,5 

3 
Конструктивні елементи вітрових 

енергетичних установок 

2 0,5 

4 

Конструктивні елементи енергетичних 

установок перетворення енергії хвиль та 

припливів 

2 0,5 

5 Конструктивні елементи біогазових установок  2 0,5 

6 
Енергозбереження та нетрадиційні джерела 

енергії 

2 1 

Всього  12 4 
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Завдання для самостійної роботи  

 

№ з/п Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Підготовка до практичних занять 15 8 

2 Підготовка до лекційних занять 15 8 

3 Підготовка до модульних контрольних робіт 0.5 0,5 

4 Підготовка до заліку 0.5 0,5 

Всього  31 17 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх 

демонстрування 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів 

навчання здобувачів є:  

• залік 

• модульна контрольна робота 

7. Форми поточного та підсумкового контролю 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з 

поточного контролю (модульна контрольна робота) і оцінки з заліку. У 

кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок. У проміжних 

оцінках студент може набрати до 60 балів. Під компонентом проміжних 

оцінок розуміються поточні оцінки протягом семестру за результатами 2 

модульних контрольних робіт. 

Питома вага заліку в загальній системі оцінок складає 40 балів. 

Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок за 

результатами модульної контрольної роботи і оцінки заліку. 

Поточний контроль проводиться в кінці змістового модуля у вигляді 

модульної контрольної роботи. 
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Поточний модульний контроль 

Включає написання модульної  контрольної роботи, яка оцінюється в 

30 балів, і складається з таких компонентів: 

Назва компоненту Бали Критерії оцінювання 

Тести (30 питань, що 

включають 3 можливі 

відповіді) 

1х30=30 
Правильна відповідь 

дорівнює 1 балу оцінки 

 

Залік 

Проводиться у письмовому вигляді, оцінюється в 40 балів, і 

складається з таких компонентів: 

Назва компоненту Бали Критерії оцінювання 

Тести (40 питань, що 

включають 3 можливі 

відповіді) 

1х40=40 
Правильна відповідь дорівнює 

1 балу оцінки 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Денне відділення Заочне відділення 

Вид роботи 
Кількість 

балів 
Вид роботи 

Кількість 

балів 

ПМК1 Тестування 30 Тестування 30 

ПМК2 Тестування 30 Тестування 30 

Підсумковий 

контроль 
 

Залік 
 

40 
 

Залік 
 

40 

Всього  100  100 
 

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

При викладанні дисципліни використовуються наступні методи 

навчання: евристичний, пояснювально-ілюстративний 

У якості наочного матеріалу під час лекційних та лабораторних робіт 

використовуються: дидактичні матеріали у вигляді електронних презентацій 

та альбоми конструкцій альтернативних джерел енергії, комп’ютерна техніка, 
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що знаходиться у спеціалізованих аудиторіях кафедри та відповідне 

програмне забезпечення.  

9. Рекомендовані джерела інформації 

Основні: 

1. Біоенергетичні проекти: від ідеї до втілення. Практичний посібник/Під 

загальною редакцією Торомосова Р.Ю,–  К.:ТОВ «Поліграф плюс», 2015,– 

208с.,іл.. 

2. Гріненко А. Ю. Сучасні проблеми енергетичної безпеки України в 

трансформаційному світі. Наукові записки Національного університету 

«Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-

во НаУОА, червень 2018. № 9(37). С. 4–10. 

3. Енергоефективність в муніципальному секторі. Навчальний 

посібник для посадових осіб місцевого самоврядування /А.Максимов, 

І.Вахович, Т.Гутніченко, П.Бабічева, Н.Вакуленко, Н.Ігольнікова, Т.Цифра, 

О.Молодід, О.Молодід, О.Бєлєнкова, Ю.Ячменьова, Ю.Дорошук, 

А.Скрипник, А.Ваколюк, В.Бойко, М.Сегедій, Д.Вахович/ Асоціація міст 

України – К., ТОВ «Підприємство «ВІ ЕН ЕЙ»,2015. –184 с. 

4. Європейський зелений курс: можливості та загрози для України. 

Аналітичний документ. – ГО «Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і 

довкілля», ГО «Інститут економічних досліджень та політичних 

консультацій» і ГО «Діксі груп», 2020, –  74с. 

5. Закон України «Про альтернативні джерела енергії» Відомості 

Верховної Ради  України (ВВР), 2003, № 24, ст.155 

6. Закон України «Про альтернативні види палива» Відомості 

Верховної Ради  України (ВВР), 2000, № 12, ст. 94 

7. Маляренко В.А. Енергетика і навколишнє середовище. – Х.: 

Видавництво САГА,2008. – 364 с.  
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8. Марк-Антуан Ейл-Маззега, Кароль Матьє Аналітична записка 

[PP/02/2019] «Розробка національного плану з енергетики та клімату 

України: основні цілі, стратегічні питання та варіанти»: LowCarbonUkraine 

c/o BE BerlinEconomicsgmbh, – 18 с. 

9. Нетрадиційні та поновлювані  джерела енергії України : навч. посіб. /І. 

О. Ковальов, О. В. Ратушний. – Суми : Сумський державний університет, 

2016. – 201 с. 

10.  Основи вітроенергетики: підручник / Г. Півняк, Ф. Шкрабець, О75 Н. 

Нойбергер, Д. Ципленков ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д.: 

НГУ, 2015. – 335 с. 

11.  Підготовка пропозицій із чистої енергетики: практичний посібник/ Під 

загальною редакцією Торомосова Р.Ю., Романюк О.П., Сафуліної К.Р.–

К.:ТОВ «Поліграф плюс», 2015,– 176с.,іл.. 

12. Плачкова С. Електроенергетика та охорона навколишнього 

середовища. Функціонування енергетики в сучасному світі. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://energetika.in.ua/ua/books/book-5/part-1/section-

1 

13. Про Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 

2020 року: план заходів з реалізації Національного плану дій з відновлюваної 

енергетики на період до 2020 року. Розпорядження КМ України, №902-р, від 

1.10.2014 

14. Самойчук К.О., Верхоланцева В.О., Лівик Н.В. Використання енергії   

сонця в сучасному енергозабезпеченні України  [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://elib.tsatu.edu.ua/dep/mtf/ophv_1/index.html 

15. Стан і перспективи розвитку малої гідроенергетики, сонячної, вітрової 

та інших джерел поновлюваної енергії зарубіжних країн та України  

[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ua.energy/wp-

content/uploads/2018/01/4.-Stan-i-perspektyvy-rozvytku-PDE.pdf 

16. Халатов А.А. Энергетика Украины: состояние и ближайшие 

перспективы – К: Вісн. НАН України, 2016, № 6 (стр.53-61) 

http://energetika.in.ua/ua/books/book-5/part-1/section-1
http://energetika.in.ua/ua/books/book-5/part-1/section-1
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/902-2014-%D1%80#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/902-2014-%D1%80#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/902-2014-%D1%80#n135
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/902-2014-%D1%80#n135
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http://elib.tsatu.edu.ua/dep/mtf/ophv_1/index.html
http://elib.tsatu.edu.ua/dep/mtf/ophv_1/index.html
https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/01/4.-Stan-i-perspektyvy-rozvytku-PDE.pdf
https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/01/4.-Stan-i-perspektyvy-rozvytku-PDE.pdf
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електронних ресурсів і технологій, відділ технологій дистанційного 

обслуговування,2015.– 30 с. 
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потенціалу відновлюваних джерел енергії України − Київ: Інститут 
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Голеншин – Миколаїв : ЦПДЕ НУК, 2016. – 66 c. (Серія: «Нетрадиційні та 
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