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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Вітрова енергетика» складена відповідно до 
освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки «Прикладна фізика 
енергетичних систем» 

 
Перший рівень бакалавр____________________  
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 
 
 
спеціальності (напряму) 105. «Прикладна фізика та наноматеріали» 
 
спеціалізації 

_________________________________________________________________ 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни. 
  Метою викладання навчальної дисципліни є  
  підготовка фахівців із напрямку 105 – «прикладна фізика та наноматеріали» до  
  ознайомлення і вивчення фізичних та гідродинамічних основ отримання та перетворювання   
  вітрової енергії. 
 
  1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є  
  забезпечити формування у студентів знань основ фізичних процесів та закономірностей 
  перетворення вітрової енергії, отримання навиків застосування науково-технічних знань на  
  практиці при вивченні технологій отримання та трансформації вітряної енергії.  
 

1.3. Кількість кредитів - 3 
 

1.4. Загальна кількість годин - 90 
  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
 

Нормативна / за вибором 
 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 
Рік підготовки 

4-й  
Семестр 

8-й  
Лекції 

  12 год.   
Практичні, семінарські заняття 

    
Лабораторні заняття 

12 год.   
Самостійна робота 

66 год.   
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   термінологію , що  стосується основних  понять  нетрадиційної  енергетики, умов 

виникнення енергії  нетрадиційних джерел , кількісних та якісних  характеристик   даних 

джерел   енергії,  розподілу  їх  енергетичного  потенціалу ,використання нетрадиційних 

джерел в світі та в Україні. 

Знати фізичні та термодинамічні характеристики відновлювальних джерел енергії. 

Сучасні технології одержання, зберігання та транспортування енергії. Термодинамічні 

цикли перетворювання енергії при використанні відновлювальних джерел енергії.  

Знати основи та перспективи розвитку нетрадиційної енергетики. 

Вміти   проаналізувати  та  оцінити  можливості  нетрадиційної  енергетики   порівняно  з 

традиційними джерелами енергії 

Вміти  застосовувати  отримані  знання  з   метою  сприяння   поліпшення  екологічного  стану 

довкілля,   що   дозволяє   зменшити   ризики   захворювання   людини. 

Вміти   проаналізувати  та  оцінити  можливості нетрадиційної  енергетики  порівняно  з  

 традиційними  джерелами енергії. 

Вміти      використовувати     фізичні     засоби    і    методи     досліджень    до   об’єктів    

нетрадиційної енергетики. 

Вміти  застосувати отримані знання про засоби виробництва, зберігання, транспортування 

енергії; застосувати отримані знання про робочі процеси в альтернативних силових 

установках з погляду термодинамічної ефективності перетворення енергії та вирішення 

енерго-екологічних проблем, вирішувати питання менеджменту та прикладної логістики. 

 
 

 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Розділ 1. Основні типи, принципи функціонування та характеристики вітрових 
енергетичних систем. 
 
Тема 1. Вступ до основ вітрової енергетики. Типи існуючих та перспективних 

вітрогенераторів. 

 

Вітрова енергія Землі. Загальні принципи функціонування вітрової енергетичної 
установки. Типи вітрових енергетичних систем. Способи акумулювання вітрової енергії. 
Принцип дії та схема підключення контролеру заряду. Екологічні аспекти виробництва та 
експлуатації вітрових систем. 
 
Тема 2. Енергетичні характеристики вітру. 
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Потужність вітру поблизу поверхні землі. Залежність потужності вітру від висоти. 
Розподіл вітроенергетичного потенціалу Землі. Енергія вітру в Україні та країнах 
Центральної Європи. 
 
Тема 3. Аналіз параметрів традиційних вітроустановок. 

  

Теорія крила. Критерій Бетца. Швидкообертові та низькообертові турбіни. Критерії 
оцінювання швидкообертових турбін. 
 
Розділ 2. Фізико-технічні аспекти вітроустановок нової концепції. 
 
Тема 4. Нова концепція малої вітрової енергетики.  
 

Аналіз вітроустановок традиційної архітектури. Переваги та недоліки традиційних 
вітроенергетичних систем.  
 
Тема 5. Параметри вітроустановок нової концепції. 

 

Елементи вітрової установки нової концепції. Гондола, що складається з конфузора і 
дифузора. Геометрія внутрішнього каналу гондоли. Пристрій повороту напрямку вісі 
гондоли. Безарматурний торцевий генератор постійного струму. Дослідження параметрів 
експериментальної вітроустановки нового концептуального типу. Швидкість обертання 
турбіни. Залежність потужності від навантаження. Оптимізація параметрів турбіни. 
Досягнуті параметри вітроустановки нової концепції. 
 
Тема 6. Ознайомлення з характеристиками вітроустановок нової концепції. 

 

Натурне ознайомлення з елементами вітроустановки нової концепції. Гондола та її 
геометричні параметри. Торцевий безарматурний електричний генератор. Розбирання та 
збирання елементів гондоли для поточного ремонту або модернізації. Обробка 
накопиченої бази даних щодо оцінки ефективності вітроустановки нової концепції. 
Висновки на основі оброблених результатів.  

 

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 

Розділ 1. Основні типи, принципи функціонування та характеристики вітрових 

енергетичних систем. 

Тема 1. Вступ до основ 
вітрової енергетики. 
Типи існуючих та 
перспективних 
вітрогенераторів. 

15 2  2  11       

Тема 2. Енергетичні 
характеристики вітру. 

15 2  2  11       

Тема 3. Аналіз 
параметрів традиційних 

15 2  2  11       
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вітроустановок.  
Разом за розділом 1 45 6  6  33       
 

Розділ 2. Фізико-технічні аспекти вітроустановок нової концепції.	
Тема 4. Нова концепція 
малої вітрової 
енергетики.  

15 2  2  11 
 

      

Тема 5. Параметри 
вітроустановок нової 
концепції. 

15 2  2  11       

Тема 6. Ознайомлення з 
характеристиками 
вітроустановок нової 
концепції. 

15 2  2  11       

Разом за розділом 2 45 6  6  33       
 Усього годин  90 12  12   66       

 
 

4.  лабораторних занять 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Вітрова енергія Землі. Загальні принципи функціонування вітрової 
енергетичної установки. Типи вітрових енергетичних систем. Способи 
акумулювання вітрової енергії. Принцип дії та схема підключення 
контролеру заряду. Екологічні аспекти виробництва та експлуатації 
вітрових систем. 

2 

2 Потужність вітру поблизу поверхні землі. Залежність потужності 
вітру від висоти. Розподіл вітроенергетичного потенціалу Землі. 
Енергія вітру в Україні та країнах Центральної Європи. 

2 

3 Теорія крила. Критерій Бетца. Швидкообертові та низькообертові 
турбіни. Критерії оцінювання швидкообертових турбін. 

2 

4 Аналіз вітроустановок традиційної архітектури. Переваги та недоліки 
традиційних вітроенергетичних систем.  

2 

5 Елементи вітрової установки нової концепції. Гондола, що 
складається з конфузора і дифузора. Геометрія внутрішнього каналу 
гондоли. Пристрій повороту напрямку вісі гондоли. Безарматурний 
торцевий генератор постійного струму. Дослідження параметрів 
експериментальної вітроустановки нового концептуального типу. 
Швидкість обертання турбіни. Залежність потужності від 
навантаження. Оптимізація параметрів турбіни. Досягнуті параметри 
вітроустановки нової концепції. 

2 

6 Натурне ознайомлення з елементами вітроустановки нової концепції. 
Гондола та її геометричні параметри. Торцевий безарматурний 
електричний генератор. Розбирання та збирання елементів гондоли 
для поточного ремонту або модернізації. Обробка накопиченої бази 
даних щодо оцінки ефективності вітроустановки нової концепції. 
Висновки на основі оброблених результатів. 

2 

  Разом 12 
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5. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Визначити способи акумулювання вітрової енергії, принцип дії та 
схему підключення контролеру заряду,екологічні аспекти 
виробництва та експлуатації вітрових систем. 

11 

2 Розібратись в розподілі вітроенергетичного потенціалу Землі,енергі 
вітру в Україні та країнах Центральної Європи. 

11 

3 Вивчити: Теорія крила. Критерій Бетца. Швидкообертові та 
низькообертові турбіни. Критерії оцінювання швидкообертових 
турбін. Види вітротурбін. 

11 

4 Ознайомитись: вітроустановки традиційної архітектури,переваги та 
недоліки традиційних вітроенергетичних систем. 

11 

5 Проаналізувати :елементи вітрової установки нової концепції, новітні 
матеріали вітрової установки нової концепції, гондола, що складається 
з конфузора і дифузора, геометрія внутрішнього каналу гондоли. 
Ознайомитись : пристрій повороту напрямку вісі гондоли, 
безарматурний торцевий генератор постійного струму, дослідження 
параметрів експериментальної вітроустановки нового 
концептуального типу, швидкість обертання турбіни,залежність 
потужності від навантаження, оптимізація параметрів турбіни, 
Проаналізувати: досягнуті параметри вітроустановки нової концепції. 

11 

6 Ознайомлення з елементами лабораторного взірця вітроустановки 
нової концепції. Гондола та її геометричні параметри. Торцевий 
безарматурний електричний генератор. Розбирання та збирання 
елементів гондоли для поточного ремонту або модернізації. Обробка 
накопиченої бази даних щодо оцінки ефективності вітроустановки 
нової концепції. Висновки на основі оброблених результатів.  

11 

  Разом 66 
 

6. Індивідуальні завдання 

 
Не передбачені. 

 
                                                            7. Методи навчання 

 

  Лекційні заняття проводяться методом лекції та розповіді-дискусії і передбачають 
можливість використання електронних  засобів навчання. Практичні заняття проводяться 
методами репродуктивним і проблемного викладу шляхом обговорення теоретичних 
положень дисципліни і розв’язання задач. Основною метою практичних занять є розвиток 
навичок практичного застосування і закріплення теоретичного матеріалу 

 
8. Методи контролю 

      
  Для оцінювання результатів навчання використовуються види контролю: поточний 
протягом семестру,  іспит. 

Знання студентів як з теоретичної, так і з практичної підготовки оцінюються за такими 
критеріями: 
4 бали – студент міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст 
навчальної дисципліни, основні положення наукових першоджерел та рекомендованої 
літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні 
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знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших 
проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок; 
3 бали – студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними аспектами з 
першоджерел та рекомендованої літератури, 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; 
2 бали – студент в основному опанував теоретичними знаннями навчальної дисципліни, 
орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо 
відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність 
стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у 
знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати їх із майбутньою діяльністю; 
1 бал – студент майже не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає наукових 
фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, 
відсутнє наукове мислення, практичні навички майже не сформовані. 
0 балів – знання як з теоретичної, так і з практичної підготовки за даним завданням 
виявити не вдається, невиконання завдання у разі відсутності на заняттях або під час СРС.  

Для оцінювання результатів навчання під час занять застосовується поточний 
контроль, що полягає, передусім, в оцінюванні самостійного опрацювання студентом теми 
попереднього заняття та підготовленості студентів шляхом їх експрес-опитування з місця 
та розгорнутих відповідей з поясненнями. 

Вагові коефіцієнти завдань для різних видів контролю розподіляються таким чином 
завдання за темами розділу 1 –5,0; 
завдання за темами розділу 2 –5,0; 

Підсумкова екзаменаційна  робота містить завдання з ваговимикоефіцієнтами 
10,10,20. 

 

 

8. Схема нарахування балів 

  
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Іспит Сума 
Розділ 1 

 
 

Розділ 2 

Контрольна 
робота, 

передбачена 
навчальним 

планом 

Індивіду-
альне 

завдання 
Разом 

Т1 
 

Т2 Т3 Т4 Т5 Т6       

10 10 10 10 10 10 - - 60 40 100 
 

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 
 

 
Передбачаються бали за: 

• експрес-контроль на лекції – 20; 
• виконання самостійних практичних робіт – 40; 
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Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 
системи оцінювання 

для дворівневої 
системи 

оцінювання 
90 – 100 відмінно   

 
зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
 

10. Рекомендована література 

 

Основна література 

 

1. Максимальное теоретическое значение кпд 59%. А. Бетц. Ветряные двигатели в свете 
современных исследований. УФН, 1930, т.10, вып. 2, с. 165 - 190  

2. А.М. Левченя. Проблемы газодин. и теплообмена в энергет. устан. Том II.- М.: Изд-во 
МЭИ, 2005. Стр.57 - 60. 

3. Закон Украины «Об энергосбережении» 01.07.1994 №74/94-ВР с изменениями от   2006  
и   2007 г.г.     

4. Лаврус В.С. Источники энергии. – Киев: Наука и техника, 1997,  106 с. 
5. Ахмедов Р. Б. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. - Москва: 

Знание, 1988, 46 с. 
6. Mukund R. Patel. Ветровые и солнечные энергетические установки. Проектирование, 

Анализ и Эксплуатация. - CRC Press,  2005,  472 с. 
7. Гилл А. Динамика атмосфері и океана. В 2 - х т. Т. 1. Пер. с англ.: - М.: Мир, 1986, 396 
с. 
8. Гилл А. Динамика атмосфері и океана. В 2 - х т. Т. 2. Пер. с англ.: - М.: Мир, 1986, 415 
с. 
 
  

Допоміжна література 

 
1. Безруких П. П. Состояние и перспективы развития возобновляемой энергетики // 
Электрика. - 2008. - N 9. - С. 3-10. 
2. В.П.Семиноженко, П.М.Канило, В.Н.Остапчук, А.И. Ровенский. Энергия. Экология. 
Будущее. – Харьков, изд-во «Прапор», 2003,  464 с. 
3. Альдо В. да Роза. Возобновляемые источники энергии. Физико-технические основы. 
Учебное пособие. – М.: Изд-во Медиа Формат, 2010, 210 с. 
4. Мальцева А.В. Концентраторы солнечного излучения в энергетике // Энергия: 
экономика, техника, экология: Ежемес. научно-попул. и общ.-полит. ил. журнал. - М.: 
Наука, 2005. - N7.- С.16-24. 
5. Задде В.В. Возобновляемые источники энергии для сельского дома // Энергия: 
экономика, техника, экология: Ежемес. научно-попул. и общ.-полит. ил. журнал. - М.: 
Наука, 2005. - N7.- С.42-50. 
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10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 

 
 
1. Веб-ресурси кафедри, мережа інтернет. 
2. Бібліотека ХНУ імені В.Н.Каразіна. 
 


