




 
1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 
Ресурс годин на вивчення дисципліни «Нетрадиційні та відновлювальні джерела 

енергії» згідно з чинним РНП, розподіл по семестрах і видах навчальної роботи для різних 
форм навчання характеризує таблиця 1.  
 

Таблиця 1 – Розподіл годин, виділених  на вивчення дисципліни «Нетрадиційні та 
відновлювальні джерела енергії» 

 
 
 
 
 
 
Найменування показників  

Всього  Розподіл по семестрах  
 

Семестр 3 Семестр ___ 

Денна 
форма 

навчання 
(ДФН) 

Заочна 
(дистанцій

на) 
форма 

навчання) 
(ЗФН) 

Денна 
форма 

навчання 
(ДФН) 

Заочна 
(дистанці

йна) 
форма 

навчання) 
(ЗФН) 

Денна 
форма 

навчання 
(ДФН) 

Заочна 
(дистанці

йна) 
форма 

навчання) 
(ЗФН) 

Кількість кредитів ЕСТS   3 - 3 -   
Кількість модулів 1 - 1 -   
Загальний обсяг часу, год 90 - 90 -   
Аудиторні заняття, год, у т.ч.: 36 - 36 -   
лекційні заняття 18 - 18 -   
семінарські заняття - - - -   
практичні заняття  18 - 18 -   
лабораторні заняття - - - -   
Самостійна робота, год, у т.ч. 54 - 54 -   
виконання курсової роботи - - - -   
виконання контрольних  
(розрахунково-графічних) робіт  

- - - -   

опрацювання матеріалу,  
викладеного на лекціях  

20 - 20 -   

опрацювання матеріалу, 
винесеного на самостійне  
вивчення 

20 - 20 -   

підготовка до практичних  
занять та контрольних заходів  

14 - 14 -   

підготовка звітів з лабораторних 
робіт 

- - - -   

підготовка до екзамену 
 

- - - -   

Форма семестрового контролю  диференційо-
ваний залік 

диференційо-
ваний залік 

 

 
        



 
2 МЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 
Вивчення курсу «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії» як загально-

технічної дисципліни спрямоване на формування спеціаліста, який має ґрунтовні знання 
стосовно кількісних та якісних характеристик нетрадиційних та відновлюваних джерел 
енергії та методів їх використання, вміє використовувати ці знання для пошуку оптимальних 
рішень при створенні систем енергопостачання споживачів на основі нетрадиційних та 
відновлюваних джерел енергії, при формуванні енергетичних ринків нетрадиційної та 
відновлюваної енергетики, при впровадженні відповідних заходів для збереження 
оточуючого середовища, а також здатний ефективно застосовувати отримані знання при 
дослідних, проектно-конструкторських, технологічних та експлуатаційних роботах. 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів уявлення про нетрадиційні та 
відновлювані джерела енергії, питомі та кількісні енергетичні характеристики та про 
розподіл їх енергетичного потенціалу в світі та в Україні, переваги та недоліки їх 
використання, а також роль нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії в житті людини 
та в функціонуванні держави. Вивчення даної дисципліни дозволить студентам вміти 
правильно визначати роль роль нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії як 
складових окремих систем енергопостачання, так і паливно-енергетичного комплексу країни 
в цілому, визначати механізми впливу при їх використанні на розвиток енергетики та 
держави, в тому числі на екологічну та соціальну сфери її діяльності. Головним результатом 
отриманої системи знань повинно бути вміння визначати доцільно-економічні рамки їх 
використання та оптимальні варіанти поєднання нетрадиційних та відновлюваних джерел 
енергії з традиційними енергосистемами для забезпечення ефективного енергопостачання і 
зведення до мінімуму шкідливого впливу на оточуюче середовище.  

В процесі вивчення дисципліни студенти повинні здобути знання з:  
 термінології, що стосується основних понять дисципліни;  
 умов виникнення енергії нетрадиційних та відновлюваних джерел;  
 кількісних та якісних характеристик кожного з нетрадиційних та відновлюваних 
джерел енергії;  
 розподілу енергетичного потенціалу нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії 
в світі та в Україні;  

рівнів та пріоритетів використання енергії нетрадиційних та відновлюваних джерел в 
світі та в Україні;  

методів та засобів перетворення енергії нетрадиційних та відновлюваних джерел в 
якість, необхідну споживачам;  

методів підвищення ефективності обладнання на основі нетрадиційних та 
відновлюваних джерел енергії за рахунок застосування акумуляторів енергії;  

методів підвищення ефективності обладнання на основі нетрадиційних та 
відновлюваних джерел енергії за рахунок комплексного їх використання;  

функціонування енергетичних ринків на основі нетрадиційних та відновлюваних 
джерел енергії і їх вплив на розвиток суспільства;  

методів оцінки екологоенергетичних показників нетрадиційної та відновлюваної 
енергетики;  

заходів стимулювання розвитку показників нетрадиційної та відновлюваної 
енергетики, методів формування енергетичної політики, нормативної-правової бази.  

В процесі вивчення дисципліни студенти повинні здобути вміння:  
 володіти стандартною термінологією, що використовується для визначення ключових 
понять курсу;  
 класифікувати види нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії;  
 оцінювати роль нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії як одного із заходів 
енергозбереження в подальшому розвитку енергетики;  
 визначати ефективність застосування різних джерел енергії з врахуванням 
кліматометеорологічних та географічних особливостей територій;  



 
 оцінювати переваги застосування нетрадиційних та відновлюваних порівняно з 
традиційними методами отримання енергетичної продукції;  
 визначати та оцінювати загальні енергетичні показники нетрадиційних та 
відновлюваних джерел енергії;  
 оцінювати переваги та недоліки різних методів перетворення енергії та знаходити 
оптимальні рішення застосування кожного з нетрадиційних та відновлюваних джерел 
енергії;  
 визначати кількість енергії, отриманої при перетворенні кожного з нетрадиційних та 
відновлюваних джерел енергії в теплову та електричну енергію;  
 користуватися еквівалентними енергетичними одиницями;  
 оцінювати паливно-енергетичний потенціал нетрадиційних та відновлюваних джерел 
енергії – загальний, технічно-досяжний та економічно-доцільний;  
 знаходити ефективні технологічні рішення за рахунок комплексного використання 
енергії нетрадиційних та відновлюваних джерел;  
 знаходити ефективні технологічні рішення за рахунок використання акумуляторів 
енергії, в тому числі при створенні комплексних систем акумулювання енергії. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
3 ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ 

 
3.1 Тематичний план  лекційних занять  

 
      Тематичний план  лекційних занять дисципліни «Нетрадиційні та відновлювальні 
джерела енергії»  характеризує таблиця 2. 
 
Таблиця 2 – Тематичний план  лекційних занять  
 

Шифр 

 
Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), тем (T) 

та їх зміст  
 

Обсяг 
годин 

Література 

поряд-
ковий 
номер 

розділ, 
підрозділ ДФН ЗФН 

1 2 3 4 5 6 

М 1 Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії 18    

ЗМ1 Загальні засади традиційної і альтернативної 
енергетики

6    

Т 1.1 Загальні засади енергетики. Вступ. Структура 
курсу.  Енергія та енергетика. Ключові поняття і 
визначення. Класифікація джерел енергії. Джерела 
надходження первинної енергії на Землю. 
Класифікація джерел енергії за даними Світової 
енергетичної ради. Класифікація нетрадиційних 
(альтернативних) джерел енергії згідно 
Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).  

2  1, 5  

Т 1.2  Традиційна енергетика. Електроенергетика та 
теплоенергетика. Традиційні технології отримання 
енергії. Основні характеристики електростанцій. 
Техніко-економічні показники електроенергетики 
України. Теплові електростанції. 
Гідроелектростанції. Атомні електростанції. Робота 
енергосистеми. 

2  1, 5  

Т 1.3 Альтернативна енергетика. Відмінність між 
принципами використання відновлюваної і 
непоновлюваної енергії. Технічний і практично 
реалізований потенціал відновлювальних видів 
енергії. Прогнозні перспективи розвитку 
альтернативної енергетики. Сталий розвиток. 

2  1, 3, 7  

ЗМ2 Характеристика і застосування нетрадиційних 
та відновлювальних джерел енергії 

12    

Т 2.1 Енергія Сонця. Загальна характеристика сонячної 
енергії. Розподіл відновлюваних джерел енергії, які 
пов’язані з енергією Сонця. Основні напрями 
використання сонячної енергії. Енергетичний 
потенціал сонячної енергії на території України. 
Переваги і недоліки сонячної енергетики. 
Перетворення сонячної енергії на теплову. Пряме 
перетворення сонячної енергії на електричну.   

2  1, 3, 7  

 
 
 
 



 
 
Продовження таблиці 2 
 

1 2 3 4 5 6 
Т 2.2 Енергія вітру. Вітер як енергоресурс 

вітроенергетики. Схема руху глобальних вітрів. 
Переваги і недоліки вітроенергетики. Енергія 
вітрового потоку і закон Беца. Вітроенергетичні 
установки (ВЕУ). Класифікація ВЕУ за типом 
вітротурбін. Будова промислової горизонтально-
осьової ВЕУ. Вимоги до енергоефективного 
розміщення ВЕУ. Питомий енергетичний потенціал 
вітру на території України. 

2  1, 3, 7  

Т 2.3 Енергія біомаси. Загальна характеристика біомаси. 
Основні технологічні напрямки біоенергетики. 
Напрямки переробки біомаси. Пряме спалювання 
біоресурсів. Піроліз біомаси (суха перегонка). 
Анаеробна біотехнологія і Біогаз. Біодизель та 
етанол. 

2  1, 3, 6  

Т 2.4 Мала гідроенергетика. Енергія морів і океанів. 
Основні принципи використання енергії води. 
Основні принципи використання енергії води. 
Теоретичний ресурс гідроенергії та частка його ко-
рисного використання. Гідроенергетична установка 
та її основні складові. Переваги та недоліки 
гідроенергетики. Мала гідроенергетика. Малі ГЕС. 
Класифікація видів енергії морів та океанів. 
Припливна електростанція. 

2  1, 3  

Т 2.5 Геотермальна енергія. Типи ресурсів 
геотермальної енергії. Шляхи використання 
геотермальної енергії. Геотермальна 
електроенергетика. ГеоТЕС. Шляхи виробництва 
електроенергії на ГеТЕС. Принципова схема 
геотермальної електростанції Стримувальні 
проблеми геотермальної енергетики.    

2  1, 3  

Т 2.6 Енергія низькопотенціальної теплоти ґрунту та 
ґрунтових вод. Стан, потенціал і перспективи 
розвитку теплонасосної техніки. Принцип дії 
теплового насоса. Теплові насоси, що 
використовують тепло, нагромаджені в 
зовнішньому повітрі. Теплові насоси, які 
використовують тепло, накопичене в озерній воді. 
Теплові насоси, що використовують тепло стічних 
вод. Теплові насоси, які використовують тепло 
вентиляційного повітря. Теплові насоси, що 
використовують тепло поверхневих шарів землі. 
Переваги теплових насосів. 
 

2  1, 3  

 
 

                 Всього: 
                 Модуль 1 – змістових модулів -2. 



 
3.2 Теми лабораторних занять 

 
      Теми практичних занять дисципліни «Нетрадиційні та відновлювальні джерела 
енергії»  наведено у таблиці 3. 
 
     Таблиця 3 – Теми практичних  занять 
 

Шифр 

 
Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), 

тем практичних занять 
 

Обсяг 
годин 

Література 

поряд-
ковий 
номер 

розділ, 
підрозділ 

ДФН ЗФН 

М 1 Нетрадиційні та відновлювальні джерела 
енергії 

18  
  

П 1.1 Вступне заняття. Видача завдань до практичних 
занять на семестр. Ознайомлення з навчальним 
планом практичних робіт на семестр. 
Ознайомлення з навчальною лабораторією та 
лабораторним обладнанням. 

2  1п  

П 1.2 Дослідження роботи і розрахунок ефективності 
сонячної батареї. 4 

 1п, 2  

П 1.3 Дослідження роботи розрахунок ефективності 
вітроенергетичної установки. 4 

 1п, 2  

П 1.4 Дослідження роботи і розрахунок ефективності 
термоелектричного генератора. 2 

 1п, 2  

П 1.5 Дослідження роботи і розрахунок ефективності 
сонячного колектора.  4 

 1п, 2  

П 1.6 Дослідження роботи і розрахунок ефективності 
автономної системи енергопостачання.  

2 
 1п, 2  

 
 

 
3.3 Завдання для самостійної роботи студента 

 
         Перелік матеріалу, який виноситься на самостійне вивчення,  наведено у таблиці 4.  
 
     Таблиця 4 – Матеріал, що виноситься на самостійне вивчення 
 

Шифри  

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ),  
питання, що виноситься  
на самостійне вивчення   

 

Обсяг 
годин 

Література 

порядковий 
номер 

розділ, 
підрозділ 

1 2 3 4 5 

М 1 Нетрадиційні та відновлювальні джерела 
енергії 

54   

ЗМ1 Загальні засади традиційної і 
альтернативної енергетики

15   

Т 1.1 Ланцюг перетворення енергії. 
Класифікаційна схема традиційних та 
альтернативних (нетрадиційних) джерел і 
технологій перетворення енергії. 

5 1, 5  

 



 
 
Продовження таблиці 4 
 

1 2 3 4 5 

Т 1.2 Паливно-енергетичний комплекс як єдина 
система енергопостачання. Проблеми, 
пов’язані з традиційною енергетикою. 

5 1, 5  

Т 1.3 Перспективи використання альтернативних 
джерел енергії на період до 2040 - 2050 
років. 

5 1, 6, 7  

ЗМ2 Характеристика і застосування 
нетрадиційних та відновлювальних 
джерел енергії 

39   

Т 2.1 Технологічне обладнання сонячної 
енергетики. Перспективи розвитку сонячної 
енергетики. 

7 1, 3  

Т 2.2 Технологічне обладнання сонячної 
енергетики. Перспективи розвитку 
вітроенергетики. 

7 1, 3  

Т 2.3 Технологічне обладнання для виробництва і 
використання біогазу. Перспективи 
розвитку біоенергетики. 

7 1, 6, 7  

Т 2.4 Технологічне обладнання малої 
гідроенергетики. Перспективи розвитку 
малої гідроенергетики. 

7 1, 3 
 

Т 2.5 Технологічне обладнання геотермальної 
енергетики. Перспективи розвитку 
геотермальної енергетики. 

6 1, 3  

Т 2.6 Вторинниі енергетичні ресурси. 
Принципова схема використання вторинних 
енергетичних ресурсів. 

5 1  

 
 

4 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
 

4.1 Основна література 
 
1. Яворський А.В. Нетрадиційні енергоресурси: конспект лекцій / А.В.Яворський, 

І.Р.Ващишак. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. - 164 с.  
2. Дудюк Д.Л. Нетрадиційна енергетика: основи теорії та задачі: навч. посіб. / 

Д.Л.Дудюк, С.С.Мазепа, Я.М.Гнатишин. - Львів: Магнолія 2006, 2009. - 188 с. 
3. Титко Р. Відновлювальні джерела енергії (досвід Польщі для України): навч. посіб. 

/ Р.Титко, В.М.Калініченко. - Варшава-Краків-Полтава: OWG, 2010. 
 
4.2 Додаткова література 
 
5. Маляренко В. А. Енергетика і навколишнє середовище. Монографія – Харків. 

«Видавництво САГА», 2008. – 364 с. 
6. Альтернативні палива та інші нетрадиційні джерела енергії: підручник / 

О.Адаменко, В.Височанський, В.Льотко, М.Михайлів; Льотко В., ред. - Івано-Франківськ: 
Полум'я, 2000. - 256 с. 

7. Півняк Г.Г. Альтернативна енергетика в Україні: монографія / Г.Г. Півняк, Ф.П. 
Шкрабець; Дніпропетровськ: Нац. гірн. ун-т. Д.: НГУ, 2013. –109 с. 



 
 

 
4.3 Література та методичне забезпечення  практичних робіт  
 
1п. Яворський А. В. Нетрадиційні та відновлювані джерела (МВ 02070855 -10389 -

2016) : практикум / А. В. Яворський, І. Р. Ващишак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 
88 с.  

 
 

5 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 
 
 

        Оцінювання знань студентів проводиться за результатами  комплексних контролів за 
двома змістовими модулями ЗМ1 і ЗМ2. Модульний контроль за кожним змістовим модулем 
передбачає контроль теоретичних знань і практичних навиків. Схему нарахування балів при  
оцінюванні знань студентів з дисципліни наведено в таблиці 5. 
 

Таблиця 5 – Схема нарахування балів у процесі оцінювання знань студентів  
з дисципліни «Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії» 

 
Види робіт, що  контролюються Максимальна  

кількість балів 
Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ1  15 
Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ2  35 
Контроль засвоєння практичних навиків  50 

      Усього 100 
              
         Диференційований залік з дисципліни виставляється студенту відповідно до чинної 
шкали оцінювання, що наведена нижче. 

 
  Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диференційованого заліку, курсового 
проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно   
82-89 В 

добре  
75-81 С 
67-74 D 

задовільно  
60-66 Е  
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 
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