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В процесі вивчення даної освітньої компоненти студенти НАВЧАЮТЬСЯ 

РОЗРАХОВУВАТИ ОСНОВНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ГЕНЕРУЮЧИХ УСТАНОВОК, ОБИРАТИ ПАРАМЕТРИ І СКЛАД 

ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ СИСТЕМ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ, ЩО 

ПОНОВЛЮЮТЬСЯ. 

Наприклад: Вміти виконувати техніко-економічні розрахунки різних варіантів 

схем енергопостачання на базі поновлюваних джерел енергії. 

 



Передумовами для вивчення освітньої компоненти є набуття теоретичних 
знань та практичних навичок за такими освітніми компонентами: Гідравліка; Вища 
математика; Теоретична механіка. 

Програмні результати навчання: 
ПРН1. Володіти  соціально-гуманітарними, природничо-науковими та 

професійними знаннями, формулювати ідеї, концепції з метою застосування  в 
діяльності академічного або фахового спрямування. 

ПРН2. Оцінити значення соціально-гуманітарних, природничо-наукових знань, 
застосовувати їх у пошуку рішень в професійній діяльності, аргументовано 
інтерпретувати  їх результати. 

ПРН3. Описувати будову спеціальних гідротехнічних об’єктів та систем, 
пояснювати їх призначення, принципи роботи. 

ПРН5. Визначати та оцінювати навантаження і напружено-деформований стан 
ґрунтових основ, несучих конструкцій споруд, у тому числі з використанням 
сучасних інформаційних технологій. 

ПРН8. Виконувати техніко-економічне обґрунтування конструктивних рішень, 
інженерних заходів, технологічних процесів, здійснювати пошук оптимальних 
варіантів з урахуванням  сучасних економічних  та екологічних вимог. 

ПРН10. Вибирати комплекс необхідних гуманітарних, природничо-наукових 
знань та професійної інформації для вирішення питань майбутньої фахової 
діяльності. 

ПРН12. На основі гуманітарних та професійних знань дотримуватися морально-
етичних засад у професійній діяльності. 

ПРН13. Виявляти, узагальнювати та вирішувати проблеми, що виникають у 
процесі професійної діяльності, проявляти самостійність та формувати почуття 
відповідальності за роботу, що виконується. 

ПРН14. Проявляти позитивну професійну, соціальну та емоційну поведінку і 
адаптувати її до системи загальнолюдських цінностей. 

ПРН15. Оволодіння навичками працювати самостійно (кваліфікаційна робота), 
або в групі (лабораторні роботи, включаючи навички лідерства при їх виконанні), 
уміння отримати результат у рамках обмеженого часу з наголосом на професійну 
сумлінність та унеможливлення плагіату. 

а саме 
знати:  

- енергетичне обладнання генеруючих установок на базі поновлюваних джерел 
енергії, їх призначення, класифікацію, конструкції та фізичні основи роботи; 

- основні технічні схеми використання поновлюваних джерел енергії для 
енергопостачання; 



- методи розрахунку режимів роботи генеруючих установок на базі 
поновлюваних джерел енергії;  

- методи розрахунку параметрів і вибору складу основного енергетичного 
обладнання генеруючих установок на базі поновлюваних джерел енергії.   

вміти:   

- розраховувати режими роботи та параметри генеруючих установок на базі 
поновлюваних джерел енергії;  

- обирати параметри і склад енергетичного обладнання для поновлюваних 
джерел енергії;  

- використовувати сучасні методи дослідження поновлюваних джерел енергії.    

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
№ 
п/п Назва тем 

Кількість годин 
лекції практи

чні 
лаборат

орні 
самост

ійна 
 

1. Електроенергетика - головна галузь народного 
господарства 

1   3 

2. Курс «Споруди альтернативних джерел енергії» та його 
зв'язок з економічними та технічними дисциплінами 

1   3 

3. Короткий історичний огляд розвитку зеленої енергетики і 
перспективи нового будівництва ВЕС, СЕС та МГЕС на 
Україні 

1   3 

4. Принцип використання альтернативних джерел енергії 1   3 
5. Основні характеристики альтернативних джерел енергії 2   3 
6. Вироблення електроенергії. Економічні аспекти різних 

способів отримання електроенергії 
2   3 

7. Оцінка ресурсів альтернативних джерел енергії 1   3 
8. Цілі і задачі енергетичних розрахунків. 1   3 
9. Залежність потужності та виробітки електроенергії від 

режиму вітру, сонця та малої ріки 
3   3 

10. Структура енергосистем, приклади різних держав миру. 
Резерви енергосистем 

1   3 

11. Графіки навантаження енергосистем 1   3 
12. Участь ВЕС, СЕС та МГЕС у покритті графіків 

навантаження енергосистем. Покриття бази графіку 
1   3 

13. Побудова та властивості аналізуючої кривої графіка 
добового навантаження енергосистем.  

1   3 

14. Обмеження вибору потужності ВЕС, СЕС та МГЕС. 1   3 
15. Теплові електростанції та їх енергетичні характеристики. 

Участь ТЕС в покритті графіків навантаження 
енергосистем 

1   3 



16. Атомні електростанції та їх енергетичні характеристики. 
Участь ТЕС в покритті графіків навантаження 
енергосистем 

1   3 

17. Розрахунки СЕС  6  7 
18. Розрахунки ВЕС  6  7 
19. Розрахунки МГЕС  6  7 
20. Конструювання будівлі МГЕС  6  7 

 Всього 20 24 - 76 
 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 
 

Мінімальний рівень оцінювання щодо отримання «іспиту» за освітньою 
компонентою «Поновлювальні джерела енергії» складає 60 балів і може бути 
досягнений наступними засобами оцінювання: 
 

Засоби оцінювання Мінімальна 
кількість 

балів 

Максимальна 
кількість 

балів Вид контролю Кількість у 
семестрі 

Курсовий проект 1 15 30 
Практичні роботи (виконання та захист) 4 15 30 
Аудиторна контрольна робота    
Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (стандартизовані 
тести), або  30 40 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 
Разом  60 100 

 

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь 
яких причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають 
збільшити вже набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань здійснюється у 
вигляді усної бесіди з викладачем (комісією викладачів) по тематиці освітньої 
компоненти. 
 

З освітньої компоненти передбачено виконання курсового проекту. 
У курсовому проекті необхідно виконати добове регулювання, вибрати тип 

агрегатів, їх кількість, а також визначити основні параметри електричного та 
вантажопідйомного обладнання малої ГЕС. Початкові матеріали і дані для роботи 
видаються індивідуально кожному студенту. КП складається з креслення формату А-
1 та пояснювальної записки в об`ємі 20-30 сторінок. 

 
 
 
 



Інформаційне забезпечення 
 

Основна література 
  

 1. Методичні вказівки з дисципліни: «Реконструювання малих 
гідроелектростанцій» до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів 
напрямку «Будівництво» спеціального виду діяльності «Гідротехнічне будівництво». 
Укладачі: Анісімов К.І., Коломієць С.П., Адамов О.В. ОДАБА. Одеса-2014р.  

 2. Асарин А.Е., Бестужева К.Н., Водоэнергетические расчеты. М.: 
Энергоатомиздат, 1986. 

3. Гидроаккумулирующие электростанции / под. ред. Л.Б.Шеймана. М.: 
Энергия, 1978. 

4. Карелин В.Я., Волшаник В.В., Сооружения и оборудование малых 
гидроэлектростанций. М.: Энергоатомиздат, 1986. 

5. А.Б. Голышев, П.И. Кривошеев, П.М. Козелецкий, И.А. Розенфельд, Ю.С. 
Слюсаренко. Расчет и технические решения усилий. 

 
 

Допоміжні джерела інформації 
 

1. Городов  Р.В. та інш., «Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії». 
ТПУ, 2009.  

2. Вісаріонов В.І. та інш. «Сонечна енергетика». МЕІ, 2008.  
3. Харітонов В.П. «Автономні вітроелектричні установки». ГНУ ВІЕСХ, 2006. 
4. В.В. Елістратов, М.В. Кузнєцов «Теоретичні основи нетрадиційної та 

відновлювальної енергетики» СПбГПУ, 2004. 
   
  


