


 

 

 

 

 

 



 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

 

Кількість кредитів 

– 3 

Галузь знань 

18 Виробництво та технології 

 

Вибіркова 

(Цикл дисциплін вільного 

вибору студентів ) 

Модулів - 1  

 

Спеціальність 

183 Технології захисту 

навколишнього середовища 
 

Освітня програма 

Технології захисту 

навколишнього середовища 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів - 

2 
4-й  

 Семестр 

8-й   

 

Загальна кількість  

годин - 90 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,0; 

самостійної роботи  

студента –4,0 

 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Лекції 

15год.  

Практичні заняття 

15 год.  

Самостійна робота 

60 год.  

Індивідуальні завдання:  
 

Вид контролю: 

Залік 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1:2,0; 

  



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – оволодіння студентами теоретичними основами проектування 

нетрадиційних джерел енергії та напрямками їх ефективного застосування в різних 

галузях господарювання. 

Завдання – оволодіння студентами сучасними  методиками розрахунку 

нетрадиційних джерел енергії та їх елементів.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: основні проблеми Світової енергетики; основні напрямки реалізації 

енергетичної стратегії України;  конструктивні схеми,  основні принципи та моделі 

проектування нетрадиційних джерел енергії; основні характеристики та напрямки 

застосування нетрадиційних джерел енергії в різних галузях господарювання. 

вміти: визначати основні характеристики нетрадиційних джерел енергії та їх 

елементів;  здійснювати аналіз ефективності застосування нетрадиційних джерел 

енергії в різних галузях господарювання.  

Компетентності Програмні результати 

К23. Здатність використовувати 

відновлювальні джерела енергії та 

ресурсоенергозберігаючі технології, 

розробляти заходи з енергозбереження  з 

дотриманням норм екологічної безпеки. 

ПР16 Вміти визначати основні 

характеристики нетрадиційних джерел 

енергії та їх елементів; здійснювати аналіз 

ефективності застосування нетрадиційних 

джерел енергії в різних галузях 

господарювання. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Основні напрями екологізації  ПЕК України 

Тема 1.  Основні проблеми світової енергетики 

Тема 2. Основні напрямки екологізації паливно-енергетичного комплексу України 

Змістовий модуль 2. Нетрадиційні джерела енергії 

      Тема 3. Моделювання енергетичних установок, які використовують сонячний та 

вітровий енергетичні потенціали 

      Тема 4. Моделювання енергетичних установок, які використовують енергетичний 

потенціал біоресурсів, геотермальної енергії, енергії річок та океанів. 

  



4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі усьо-

го 

у тому числі 

л лаб практ. інд с.р. л лаб практ. інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основні напрями екологізації  ПЕК України 

Тема 1.  Основні проблеми світової 

енергетики 

6 1 - 

 

1  4  - -  - - 

Тема 2. Основні напрямки екологізації 

паливно-енергетичного комплексу України 
9 2 - 2  5     

Разом за змістовим модулем 1 15 3 - 3  9 - - - - - - 

Змістовий модуль 2. Нетрадиційні джерела енергії 

Тема 3. Моделювання енергетичних 

установок, які використовують сонячний та 

вітровий енергетичні потенціали 

32 6 - 6  20  - - - - - 

Тема 4. Моделювання енергетичних 

установок, які використовують 

енергетичний потенціал біоресурсів, 

геотермальної енергії, енергії річок та 

океанів. 

43 6 - 6  31 - - 

Разом за змістовим модулем 2 75 12 - 12  51 - - - - - - 

Всього годин 90 15 - 15  60       



5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1  Визначення енергетичного балансу окремих галузей 

господарювання 

1 

2  Визначення енергетичного балансу окремих галузей 

господарювання України 

2 

3  Моделювання енергетичних установок, які використовують 

сонячний енергетичний потенціал  

3 

4  Моделювання енергетичних установок, які використовують 

вітровий енергетичний потенціал 

3 

5  Моделювання біогазових енергетичних установок 2 

6  Моделювання енергетичних установок, які використовують 

геотермальний енергетичний потенціал 

2 

7  Моделювання енергетичних установок, які використовують 

енергетичний потенціал річок та океанів 

2 

Разом 15 

 
6. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1  Структура споживання первинної енергії в країнах світу 4 

2  Структура споживання первинної енергії в Україні 5 

3  Поняття  теоретично - можливого та теоретично - досяжного 

енергетичного потенціалу 
3 

4  Баланс сонячної енергії 3 

5  Потенціал сонячної енергії  України 3 

6  Основні типи енергетичного обладнання для  використання сонячного 

потенціалу 
3 

7  Принципові схеми установок для  використання сонячного потенціалу 3 

8  Потенціал вітрової енергії  України 3 

9  Основні типи енергетичного обладнання для  використання вітрового 

потенціалу 
3 

10  Принципові схеми установок для  використання вітрового потенціалу 3 

11  Основні технологічні процеси в біогазових енергетичних установках 3 

12  Показники енергетичної ємності субстрату 3 

13  Принципові схеми біогазових установок 3 

14  Принцип роботи геотермальних установок 3 

15  Основні джерела геотермальної енергії  3 

16  Класифікація геотермальних ресурсів 3 

17  Потенціал геотермальної енергетики України 3 

18  Енергетичний потенціал океану та річок 3 

19  Схеми установок для  використання енергії океану 3 

Разом 60 

 

 

 



7.  Індивідуальні завдання 
Програмою передбачено проведення індивідуальних аудиторних 

занять(консультацій) з дисципліни, які проводяться зі студентами за окремим 

графіком, затвердженим завідувачем кафедри чи директором інституту, з метою 

отримання студентом відповіді на окремі теоретичні чи практичні питання та для 

пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. 

Індивідуальні заняття проводяться викладачем зі студентами у 8 семестрі на 

основі потреб і побажань студентів щодо пояснень складних питань дисципліни. 

Індивідуальні заняття допомагають студентам ліпше засвоїти теоретичний матеріал 

дисципліни, розібратися у нетипових питаннях та задачах, знайти прийнятний для 

власних особливостей спосіб роботи з навчальними посібниками та іншими 

джерелами інформації.  

 

№ Можлива тематика індивідуальних занять Години 

1 Структура споживання первинної енергії в країнах світу 2 

2 Основні типи енергетичного обладнання для  використання 

сонячного потенціалу 
2 

3 Основні типи енергетичного обладнання для  використання 

вітрового потенціалу 
2 

4 Основні технологічні процеси в біогазових енергетичних 

установках 

2 

5 Основні джерела геотермальної енергії 2 

6 Енергетичний потенціал океану 2 

7 Енергетичний потенціал річок 2 

8 Моделювання енергетичних установок, які використовують 

сонячний енергетичний потенціал 
2 

9 Моделювання енергетичних установок, які використовують 

вітровий енергетичний потенціал 
2 

10 Моделювання енергетичних установок, які використовують 

енергетичний потенціал річок та океанів 
2 

Разом 20 

 

8. Методи контролю 
 

Рівень засвоєння матеріалу дисципліни здійснюється шляхом проведення 

поточного модульного контролю (ПМК) у вигляді тестових завдань різної 

складності, захисту звітів з виконання практичних занять, доповідями за тематикою 

індивідуальних занять та підсумкового контролю у формі заліку. 

Підсумкова оцінка з дисципліни складається з оцінок, отриманих за поточний 

(модульний) контроль. У разі успішного навчання протягом семестру, тобто 

своєчасного та якісного захисту завдань практичних занять  та успішного написання 

модульних контрольних робіт з отримання мінімально встановленої суми балів по 

кожному модулю, підсумкова оцінка може бути виставлена без підсумкової 

залікової контрольної роботи. 



За усі контрольні заходи (КЗ) протягом семестру студент може отримати від 0 

до 100 балів. Умовою допуску студента до залікової контрольної роботи є 

мінімальна сума балів, яку студент повинен набрати у разі виконання всіх елементів 

модулів. Якщо студент не набрав мінімальну суму балів, то він не допускається до 

заліку і йому рекомендується набрати цю кількість за рахунок виконання 

додаткового індивідуального завдання.  

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 Поточне тестування та самостійна робота 

З
ал

ік
 

Сума 

Модуль1 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Т1 Т2 МКР1 Т3 Т4 МКР2 

8 10 25 10 12 25 10 100 

 

Т1, Т2, …. Т4– теми змістових модулів; 

 МКР1 …МКР2 – модульні контрольні роботи. 

 

9.1. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 A відмінно 

82 – 89 B добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0 – 34 F незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

9.2. Критерії підсумкової оцінки та система рейтингових балів 

Критерії підсумкової оцінки 

 «Відмінно» – студент вільно володіє матеріалом, знає проблеми Світової 

енергетики та енергетики України, а також напрямки їх вирішення; знає структуру 

та конструктивні елементи нетрадиційних джерел енергії, принципи та технологічні 

схеми їх роботи; методи та моделі розрахунку структурно-параметричних 

показників нетрадиційних джерел енергії; володіє методологією оцінки їх 

екологічної ефективності; вміє проводити аналіз їх можливого використання в 

різних галузях господарювання.  

 «Добре»  – студент володіє матеріалом, частково знає проблеми Світової 

енергетики та енергетики України, напрямки їх вирішення, а також  структуру та 

конструктивні елементи нетрадиційних джерел енергії, принципи та технологічні 

схеми їх роботи; методи та моделі розрахунку структурно-параметричних 

показників нетрадиційних джерел енергії; володіє методологією оцінки їх 

екологічної ефективності; вміє проводити аналіз їх можливого використання в 

різних галузях господарювання.  



«Задовільно» – студент має уявлення про проблеми Світової енергетики та 

енергетики України, напрямки їх вирішення, а також про структуру та 

конструктивні елементи нетрадиційних джерел енергії, принципи та технологічні 

схеми їх роботи; методи та моделі розрахунку структурно-параметричних 

показників нетрадиційних джерел енергії, має уявлення про  методологією оцінки їх 

екологічної ефективності; вміє проводити аналіз їх можливого використання в 

різних галузях господарювання.  

        «Незадовільно» – студент має знання та вміння нижче рівня, визначеного 

оцінкою «задовільно».  

     Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує: 

1) за підготовку, виконання та захист 7 практичних робіт; 

2) за  2 модульні контрольні роботи (тривалістю по 2 години); 

3) за доповіді  за темою занять. 
 

 

Система рейтингових балів 

1. Практичні заняття 1- 7 

Ваговий бал – 4;  

1 бал – підготовка до практичного заняття; 

3 бали – захист роботи. 

Максимальна кількість балів за усі практичні заняття дорівнює: 4 бали х 7занять = 

28. 

2. Модульний контроль 

Ваговий бал – МКР1 – 25 балів; МКР2 – 25 балів. 

Максимальна кількість балів за модульні контрольні роботи у семестрі дорівнює: 

25+25=50балів. 

3. Індивідуальна робота. 

Ваговий бал – 1; 

1 бал – підготовка доповіді за темою; 

Максимальна кількість балів за індивідуальну роботу дорівнює: 

1 х 10= 10 балів. 

4.Залік. 

Максимальна кількість балів за залік  дорівнює 10 балам. 

Штрафні та заохочувальні бали за:  

- відсутність на занятті без поважної причини - 1 бал 

- не допуск до практичних  робіт у зв’язку з незадовільним вхідним 

контролем 

- 1 бал 

- несвоєчасний захист практичних робіт за кожен тиждень - 1 бал 

- виконання індивід. завдання; реферату з теми модуля + 5 балів 

- участь у кафедральної (факультетський чи університетський) 

олімпіаді з дисципліни 

+ 10 балів 

- участь у модернізації лабораторних робіт чи у виконання завдань із 

удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни  

+ 10 балів 

 

 

 

 

 



10. Методичне забезпечення 
У якості наочного матеріалу під час лекційних та лабораторних робіт 

використовуються відео та фото матеріали, а також тематичні електроні карти.  

 Для поглибленого вивчення дисципліни рекомендується систематичне 

опрацювання фахових журналів: „Экология”, „Морской экологический журнал 

„Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування”, „Экология 

производства”, „Annual Review of Ecology, Evolution & Systematics” та інших 

фахових журналів.  

З метою роз’яснення найбільш складних питань дисципліни та підвищення 

якості виконання індивідуального завдання слід проводити групові та індивідуальні 

консультації за розкладом кафедри. 

 

11. Рекомендована література 
Базова 

1. Кудря С.О. Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії: Підручник / С.О. 

Кудря. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 492 с. 

2. Нетрадиційна енергетика: основи теорії та задачі: Навч. посіб. – Львів: 
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Питання для модульного контролю 

МКР-1 

1. Основні проблеми світової енергетики 

2. Основні положення енергетичної стратегії  України 

3. Цілі та завдання енергетичної стратегії  України 

4. Основні завдання паливно-енергетичного комплексу України 

5. Позиціонування України на міжнародних енергетичних ринках 

6. Рівень енергетичної залежності України 

7. Структура споживання первинної енергії в Україні 

8. Структура споживання первинної енергії в країнах світу 

9. Основні умови забезпечення потреб України в енергетичних ресурсах  

10.  Основні напрями екологізації  ПЕК  

11.  Напрями  освоєння нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії 

12.  Поняття  теоретично - можливого та теоретично - досяжного енергетичного 

потенціалу 

 

МКР – 2 

13.  Баланс сонячної енергії 

14.  Потенціал сонячної енергії  України 

15.  Основні типи енергетичного обладнання для  використання сонячного 

потенціалу 

16.  Принципові схеми установок для  використання сонячного потенціалу 

17.  Потенціал вітрової енергії  України 

18.  Основні типи енергетичного обладнання для  використання вітрового 

потенціалу 

19.  Принципові схеми установок для  використання вітрового потенціалу 

20.  Основні технологічні процеси в біогазових енергетичних установках 

21.  Показники енергетичної ємності субстрату 

22.  Принципові схеми біогазових установок 

23.  Принцип роботи геотермальних установок 

24.  Основні джерела геотермальної енергії  

25.  Класифікація геотермальних ресурсів 

26.  Потенціал геотермальної енергетики України 

27.  Енергетичний потенціал океану та річок 

28.  Принципові схеми установок для  використання енергії океану 
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