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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “Методи оцінки потенціалу нетрадиційних 
енергоресурсів” складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) 
програми підготовки                          бакалаврів_______________ 

(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 
спеціальності ___105 - прикладна фізика та наноматеріали 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

  1.1. Мета викладання навчальної дисципліни. 
Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка фахівців за спеціальністю 105 - 
прикладна фізика та наноматеріали до оцінки потенціалу нетрадиційних енергоресурсів 
для малої розподіленої енергетики, необхідних сучасному фахівцю освітньо-
кваліфікаційного рівня «Бакалавр».  

 
  1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є забезпечити формування у студентів 
знань для оцінки потенціалу нетрадиційних енергоресурсів для малих енергетичних 
установок. Сформувати знання про те, що сучасна мала енергетика базується на новітніх 
технологіях, які ефективно використовують органічне паливо та значно знижують 
техногенне навантаження на оточуюче середовище. Навчити проводити оцінку потенціалу 
для малих розподілених систем електрогенерації. Надати здатність оцінювати характерні 
показники індивідуальних джерел теплової та електричної енергії нетрадиційних 
енергоресурсів та особливості їх використання. 
 
1.3. Кількість кредитів - 4 

 
1.4. Загальна кількість годин - 120 
  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
 

За вибором 
 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 
Рік підготовки 

3-й -й 
Семестр 

5-й -й 
Лекції 

32  год.  год. 
Практичні, семінарські заняття 

 32  год.  год. 
Лабораторні заняття 

  год.  год. 
Самостійна робота 

56  год.  год. 
У тому числі індивідуальні завдання 

  год. 
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1.6. Заплановані результати навчання. 
 

Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми, студенти мають 
досягти таких результатів навчання: 
 
Знати: види відновлювальних джерел енергії та їх відмінності для дослідження нових 
фізичних явищ та використання цих явищ для розробки нових технологій; особливості 
оцінки методів потенціалу нетрадиційних енергоресурсів для малих енергетичних 
установок, що використовують органічне паливо та значно знижують техногенне 
навантаження на оточуюче середовище; основні поняття та технології систем 
електрогенерації малими енергетичними установками, які використовують нетрадиційні 
енергоресурси.  
 
Вміти: проводити оцінку потенціалу нетрадиційних енергоустановок та застосовувати ці 
знання в різноманітних сферах теоретичної і практичної діяльності людини; вирішувати 
спеціалізовані складні задачі і практичні проблеми, пов’язані з дослідженням фізичних 
об’єктів; визначати порівняльну ефективність малих енергетичних установок, які 
використовують нетрадиційні енергоресурси. 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

Розділ 1. Оцінка потенціалу нетрадиційних енергоресурсів. Переваги та недоліки малої 
енергетики. Сучасні технології розподіленої генерації зі згорянням палива. 
Тема 1. Вступ. Сучасна енергетика на основі нетрадиційних енергоресурсів. Проблеми зміни 
клімату. Парникові гази. 

Сучасна роль енергетики в світі. Поняття оцінки потенціалу нетрадиційних 
енергоресурсів в малій енергетиці. Велика енергетика та переваги її. Децентралізовані 
джерела енергії. Розвиток потенціалу нетрадиційних енергоресурсів. Кіотський протокол. 

Тема 2. Деякі поняття і визначення потенціалу нетрадиційних енергоресурсів. Відновлювальні і 
невідновлювані ресурси. Інтенсивність використання енергії. 

Відновлювальні і не відновлювальні енергоресурси. Нетрадиційні енергоресурси, що до 
них відноситься, переваги та недоліки. Використання енергії та оцінка її потенціалу. 
Енергозатрати. 

Тема 3. Переваги і недоліки малої енергетики з нетрадиційними енергоресурсами. Актуальність 
розвитку розподіленої генерації. 

Нетрадиційні енергоресурси. Енергоекономічні показники та індикатори нетрадиційних 
енергоресурсів. Антропогенні фактори. Схема первинної енергії. Традиційні види енергії. 

Тема 4. Недоліки та переваги децентралізації енергопостачання. Децентралізація. 
електропостачання сучасної економіки. Сучасні технології розподіленої генерації зі згорянням 
палива. Паливо для сучасних установок розподіленої генерації. Технологія малої енергетики зі 
згорянням органічного палива. Двигун внутрішнього згоряння. 

Прогноз світового енергоспоживання. Умовне паливо. Різниця теплоти згорання. питома 
Теплотворна здатність палив. Енергоефективність процесів перетворення і 
енерговикористання. Гальванічний елемент. 

Тема 5. Мікротурбіни або турбогенератори. Комбіноване виробництво теплової та електричної 
енергії на базі малої енергетики з оцінкою нетрадиційних енергоресурсів. 

Оцінка сучасних технологій на ринку енергетичного обладнання. Сфера застосування 
мікротурбін та турбогенераторів. Принцип роботи енергетичного обладнання. Оцінка 
потенціалу мікротурбін.  

Тема 6. Переваги технології когенерації. Основні області застосування КГУ. 
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Поняття когенерації. Комбіноване обладнання  малої енергетики з використанням 
нетрадиційних енергоресурсів. Переваги та недоліки когенерації. Оцінка потенціалу 
когенераційних обладнання. 

Тема 7. Основні області застосування КГУ. 
Вигода від використання КГУ. Переваги утилізації тепла. Екологічні переваги КГУ.  
Прогноз використання КГУ. Тригенерація. Структурная схема КГУ. 

Тема 8. Обґрунтування і вибір КДУ. Використання когенерації для вироблення холоду 
(тригенерація). 

Когенерація в сільському господарстві. Ефект від використання КГУ. Абсорбційне 
холодильне обладнання промислових розмірів. Оцінка  потенціалу нетрадиційних 
енергоресурсів в сільському господарстві. 

Розділ 2. Методи оцінки потенціалу нетрадиційних енергоресурсів. Відновлювальні джерела 
енергії.  
Тема 9. Оцінка перетворення сонячної енергії. Отримання тепла шляхом прямої абсорбції 
сонячного випромінювання. 

Особливості сонячної енергій. Оцінка різних видів перетворення сонячної енергії. Світова 
сонячна програма. Річна кількість сонячної радіації. Коефіцієнт поглинання. Потенціал 
сонячної енергії. Коефіцієнт пропускання. 

Тема 10. Пряме перетворення сонячної енергії в електричну. Вітроенергетика. 
Традиційна технологія отримання пару та використання його. Термосонячні 
електростанції. Оцінка перетворення сонячної енергії в електричну. Переваги та недоліки 
вітроенергетики. Колектор сонячного випромінювання. Сонячні комірки. Структура 
сонячного елементу. Фотоелементи. Сбалансовані системи.  

Тема 11. Характеристика вітру і основи використання вітрової енергії. Принцип дії і класифікація 
ВЕУ. 

Геофізичні процеси вітру. Зміни сонячної активності. Оцінка потенціалу вітроенергетики. 
Методи виміру швидкості вітру, оцінка потенціалу кожного окремо. Вітроустановки. 

Тема 12. Енергетичні характеристики вітротурбін різного типу. Виробництво електроенергії за 
допомогою вітроенергетичних установок. 

Оцінка потенціалу вітротурбін. Горизонтально та вертикально осьова вітроенергетика. 
Граничні режими. Утилізація енергії вітру. Великі вітряні електростанції. 

Тема 13. Мала гідроенергетика. Турбіни. Енергія морів і океанів. 
Оцінка потенціалу малої гідроенергетики. Економічний ефект використання 
електроенергії. Оцінка потенціалу енергії  морів і океанів. Морські течії. Граничні 
рекомендації використання  отриманої енергії. 

Тема 14. Геотермальна енергія. Біоенергетика. Фотосинтез. Енергетична біосировина. Первинна 
енергетична біосировина.  

Оцінка потенціалу геотермальної енергії та її використання. Недоліки та переваги 
біоенергетики. Хвильовий насос. Електростанція з бінарним циклом. Оцінка потенціалу та 
границі використання біосинтезу. Поняття біосировини. Торф’яне паливо: різновидність, 
границі використання, оцінка потенціалу. 

3. Структура навчальної дисципліни 
 

 
Назви розділів і тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

усьо
го  

у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Розділ 1. Оцінка потенціалу нетрадиційних енергоресурсів. Переваги та недоліки 
малої енергетики. Сучасні технології розподіленої генерації зі згорянням палива.  
Тема 1. Вступ. 
Сучасна мала 
енергетика на основі 
нетрадиційних 
енергоресурсів. 
Проблеми зміни 
клімату. Парникові 
гази. 

2 2      4       

Тема 2. Деякі поняття 
і визначення 
потенціалу 
нетрадиційних 
енергоресурсів. 
Відновлювальні і не 
відновлювані ресурси. 
Інтенсивність 
використання енергії.  

3 3     4       

Тема 3. Переваги і 
недоліки малої 
енергетики з 
нетрадиційними 
енергоресурсами. 
Актуальність розвитку 
розподіленої генерації. 

2 2      4       

Тема 4. Недоліки та 
переваги 
децентралізації 
енергопостачання. 
Децентралізація 
електропостачання 
сучасної економіки. 
Сучасні технології 
розподіленої генерації 
зі згорянням палива. 
Паливо для сучасних 
установок 
розподіленої генерації. 
Технологія малої 
енергетики зі 
згорянням органічного 
палива. Двигун 
внутрішнього 
згоряння.  

2 2     4       

Тема 5. Мікротурбіни 
або турбогенератори. 
Комбіноване 
виробництво теплової 
та електричної енергії 
на базі малої 

2 2     4       
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енергетики з оцінкою 
нетрадиційних 
енергоресурсів  
Тема 6. Переваги 
технології когенерації. 
Основні області 
застосування КГУ. 

2 2    4       

Тема 7. Основні 
області застосування 
КГУ 

2 2    4       

Тема 8.Обгрунтування 
і вибір КГУ. 
Використання 
когенерації для 
вироблення холоду 
(тригенерація).  

3 3    4       

Разом за розділом 1 18 18      32       
 
Розділ 2. Методи оцінки потенціалу нетрадиційних енергоресурсів. Відновлювальні 
джерела енергії.  
. 
Тема 9. Оцінка 
перетворення сонячної 
енергії. Отримання 
тепла шляхом прямої 
абсорбції сонячного 
випромінювання.  

3 3    3  4       

Тема 10. Пряме 
перетворення сонячної 
енергії в електричну. 
Вітроенергетика.  

3 3    3  4       

Тема 11. 
Характеристика вітру і 
основи використання 
вітрової енергії. 
Принцип дії і 
класифікація ВЕУ 

2 2   3  4       

Тема 12. Енергетичні 
характеристики 
вітротурбін різного 
типу. Виробництво 
електроенергії за 
допомогою 
вітроенергетичних 
установок 

2 2   3  4       

Тема 13. Мала 
гідроенергетика. 
Турбіни. Енергія морів 
і океанів  

2 2    4       

Тема14. Геотермальна 
енергія. Біоенергетика. 
Фотосинтез. 

2 2    4       
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Енергетична 
біосировина. Первинна 
енергетична 
біосировина. 
Разом розділом 2 14 114   12   24       
Усього годин  120 32    32   56       

 
 

4. Теми практичних занять 
 

№ 
з/п 

 
Види, зміст самостійної роботи 

 

 
Кількість 

годин 
1 Сучасна роль енергетики в світі. Поняття оцінки потенціалу 

нетрадиційних енергоресурсів в малій енергетиці. Велика енергетика 
та переваги її. Децентралізовані джерела енергії. Розвиток потенціалу 
нетрадиційних енергоресурсів. Кіотський протокол. 

4 

2 Відновлювальні і не відновлювальні енергоресурси. Нетрадиційні 
енергоресурси, що до них відноситься, переваги та недоліки. 
Використання енергії та оцінка її потенціалу. Енергозатрати. 

4 

3 Нетрадиційні енергоресурси. Енергоекономічні показники та 
індикатори нетрадиційних енергоресурсів. Антропогенні фактори. 
Схема первинної енергії. Традиційні види енергії. 

4 

4 Прогноз світового енергоспоживання. Умовне паливо. Різниця 
теплоти згорання. Питома теплотворна здатність палив. 
Енергоефективність процесів перетворення і енерговикористання. 
Гальванічний елемент. 

4 

5 Мікротурбіни або турбогенератори. Комбіноване виробництво 
теплової та електричної енергії на базі малої енергетики з оцінкою 
нетрадиційних енергоресурсів 

4 

6 Переваги технології когенерації. Основні області застосування КГУ. 3 
7 Обгрунтування і вибір КГУ. Використання когенерації для 

вироблення холоду (тригенерація).   
3 

8 Оцінка перетворення сонячної енергії. Отримання тепла шляхом 
прямої абсорбції сонячного випромінювання. 

3 

9 Геотермальна енергія. Біоенергетика. Фотосинтез. Енергетична 
біосировина. Первинна енергетична біосировина. 

3 

  Разом 32 
 

5. Завдання для самостійної роботи 
 

№ 
з/п 

 
Види, зміст самостійної роботи 

 

 
Кількість 

годин 
1 Проаналізувати: Поняття оцінки потенціалу нетрадиційних 

енергоресурсів в малій енергетиці. Децентралізовані джерела енергії. 
Розібрати: Потенціал нетрадиційних енергоресурсів.  

6 

2 Вивчити: Енергозатрати в різних сферах. 
Проаналізувати: Відновлювальні і не відновлювальні енергоресурси. 

7 

3 Розглянути:. Переваги і недоліки малої енергетики з нетрадиційними 
енергоресурсами.  

7 
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4 Проаналізувати: Недоліки та переваги децентралізації 
енергопостачання. Децентралізація електропостачання сучасної 
економіки. Сучасні технології розподіленої генерації зі згорянням 
палива. 
Розглянути: Паливо для сучасних установок розподіленої генерації. 
Технологія малої енергетики зі згорянням органічного палива. Двигун 
внутрішнього згоряння 

6 

5 Проаналізувати: Комбіноване виробництво теплової та електричної 
енергії на базі малої енергетики з оцінкою нетрадиційних 
енергоресурсів. 

6 

6 Вивчити:. Поняття когенерації. Комбіноване обладнання  малої 
енергетики з використанням нетрадиційних енергоресурсів 
Проаналізувати: Переваги та недоліки когенерації. Оцінка потенціалу 
когенераційних обладнання  

6 

7 Проаналізувати:. Обгрунтування і вибір КГУ. 6 
8 Вивчити: Використання когенерації для вироблення холоду 

(тригенерація). 
Розглянути: Оцінка перетворення сонячної енергії. Отримання тепла 
шляхом прямої абсорбції сонячного випромінювання 

6 

9 Проаналізувати: Оцінка потенціалу геотермальної енергії та її 
використання. Недоліки та переваги біоенергетики. Хвильовий насос. 
Електростанція з бінарним циклом. Оцінка потенціалу та границі 
використання біосинтезу. Поняття біосировини. Торф’яне паливо: 
різновидність, границі використання, оцінка потенціалу. 

5 

  Разом: 56 
 

6. Індивідуальні завдання 
 

7. Методи навчання 
 

Лекційні заняття проводяться методом лекції та розповіді-дискусії і передбачають 
можливість використання електронних засобів навчання. Лабораторні заняття проводяться 
методом проблемного викладу у спеціально оснащеній навчальній лабораторії з метою 
практичного підтвердження окремих теоретичних положень, формування практичних 
навичок роботи з лабораторним обладнанням, оволодіння методиками експериментальних 
досліджень та обробки отриманих результатів. 

 
8. Методи контролю 

 
Система рейтингових балів та критерії оцінювання: 
1. Експрес-контроль (загальний ваговий бал - 50) проводиться з метою перевірки 

якості роботи студента на практичних заняттях в аудиторії. Тривалість експрес-контролю 
5-10 хвилин. Кожен  експрес-контроль включає 2 простих завдання, за кожну правильну 
відповідь студент отримує 1 бал. Відсутність студента на занятті або невиконання 
експрес-контролю приносить студенту 0 балів. 

2. Рішення задач протягом семестру,активність біля дошки -20 балів. 
3. Контрольна робота оцінюється в 30 балів. Частково виконаний - в 15 балів. 
В контрольну роботу входить два теоретичні питання, які оцінюються по 10 балів 

кожен, при неповній або частково помилковій відповіді 5 балів, при відсутності відповіді 
– 0 балів. Прикладе питання (полягає в оцінці енергетичного потенціалу, вирішенні задачі) 
оцінюється в 10 балів; частково 5 балів. 
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9. Схема нарахування балів 
 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Сума 

Розділ 1 

 
 

Розділ 2 

Контрольна 
робота,перед-

бачена 
навчальним 

планом 

Індивідуаль
не завдання 

 

Т1-2 
 

Т3-Т5 Т6-Т8 Т9-Т10 Т11-
Т12 

Т13-
Т14 

    

10 10 10 15 10 15 30 --- 100 
 

 
Критерії оцінювання навчальних досягнень  

 
Знання студентів як з теоретичної, так і з практичної підготовки оцінюються за 

такими критеріями: 
90-100 балів – студент міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає 

зміст навчальної дисципліни, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі 
практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє 
високий рівень засвоєння практичних навичок; 

70-89 балів – студент добре засвоїв теоретичний матеріал, аргументовано викладає 
його; має практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, 
але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або 
при аналізі практичного; 

50-69 балів – студент в основному опанував теоретичними знаннями навчальної 
дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але 
непереконливо відповідає, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність 
стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у 
знаннях; 

1-49 балів – студент майже не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає 
наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій 
літературі, практичні навички майже не сформовані. 

 
Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для екзамену для заліку 
90 – 100 відмінно   

 
зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
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10. Рекомендована література 
 

Основна література 
 

1. Праховник А. В. Малая энергетика: распределенная генерация в системах 
энергоснабжения. – К.: «Освита Украины»,2007. – 464 с., 
2. Котлер В. Р. Мини-ТЭЦ: зарубежный опыт // журнал «Теплоэнергетика». — М.: МАИК 
«Наука/Интерпериодика», 2006. — № 8. — С. 69—71. — ISSN 0040-3636.Котлер В. Р. — 
к. т. н., Всероссийский теплотехнический институт. 
3. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Статистическая физика. Часть 1 // Теоретическая физика. 
— М. : Физматлит, 2005. — Т. 5. — 616 с. 
4. Kiehl, J. T.; Kevin E. Trenberth (1997-02). «Earth's Annual Global Mean Energy 
Budget». Bulletin of the American Meteorological Society 78 (2): 197-208. 
5. Рифкин Дж. Beyond Beef: The Rise and Fall of the Cattle Culture. — N. Y.: E. P. Dutton, 
1992. — XI, 353 p. 
6.  Киотский протокол рамочной конвенции организации объедененных наций об 
изменении климата - Официальный текст на русском языке, ООН, 1998. 
7. Павленко В. Б. Парижское соглашение как угроза национальной безопасности России // 
Астраханский вестник экологического образования. — 2017. — № 4 (42). — С. 34. 
8. Примечательные явления природы: Ветровое волнение на водной глади: методические 
указания к курсу «Ресурсосберегающие и экологически чистые технологии» / 
В.И. Ткаченко. — Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. — 36 с. 
9. Ребане К.К. Энергия, энтропия, среда обитания. М.: Знание, 1985. 64 с. 
10. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. — М.: МЭИ, 1999. — 472 с.  

  
Допоміжна література 

 
1.Максаковский В. П. Кн. I: Общая характеристика мира // Географическая картина мира. 
— 4-е изд.. — М.:Дрофа, 2008. — 496 с. 
2.Владимир Романченко IT-байки: Малая ветроэнергетика — для дома, для семьи. 
3.Владимир Сидорович. Мировая энергетическая революция: Как возобновляемые 
источники энергии изменят наш мир. — М.: Альпина Паблишер, 2015. — 208 с. 
4.Lema, Adrian and Kristian Ruby, «Between fragmented authoritarianism and policy 
coordination: Creating a Chinese market for wind energy», Energy Policy, Vol. 35, Isue 7, July 
2007. 
5.T.M. L'état paufine l'ouverture des barrages à la concurrence // Les échos. — Paris, 
27/11/2009. — № 20561. — С. 21. 
6.«Электроэнергетика. Строители России. XX век.» М.: Мастер, 2003. С.193. 
7. Электроэнергетика Иркутской области. Газета «Наука в Сибири» № 3-4 (2139—2140) 23 
января 1998 г. 
 

11. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

 
1. Веб-ресурси кафедри, мережа інтернет. 
2. Бібліотека ХНУ імені В.Н.Каразіна. 
3. IEEE P1547 Draft Standard for Interconnecting Distributed Resources with Electric Power 
Systems 
 
 


