




ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни «Регуляризація нетрадиційних систем енергетики» 
складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки 
 

перший, бакалавр 
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 
 
спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» за освітньою програмою 
«Прикладна фізика енергетичних систем» 
 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 
 Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з методами 
керування енергетичними потоками та регуляризації систем з нетрадиційними джерелами 
енергії. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 
 Основними завданнями вивчення дисципліни є забезпечення формування у студентів 
знань щодо методики оцінювання ресурсів альтернативних джерел енергії та рішення 
завдання регуляризації матеріальних і енергетичних потоків систем з нетрадиційними 
джерелами енергії. 
 

 1.3. Кількість кредитів – 5. 
 

1.4. Загальна кількість годин – 150. 
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
 

За вибором 

Вид кінцевого контролю – залікова робота 
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 
4-й - 

Семестр 
7-й - 

Лекції 
32 год. - 

Практичні заняття 
32 год. - 

Лабораторні заняття 
- - 

Самостійна робота 
86 год. - 

у тому числі індивідуальні завдання 
- 

 
1.6. Заплановані результати навчання 

 

 Студенти мають досягти таких результатів навчання: 
знати основні характеристики енергетичних потоків сонячного випромінювання, 

вітрового потенціалу місцевості, природних ресурсів енергії води та Землі; види та 
характеристики систем акумулювання теплової та електричної енергії; 

вміти застосувати отримані знання для виконання розрахунків необхідної кількості 



поновлюваної енергії в енергосистемах для застосування в установках різного цільового 
призначення. 

 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

Розділ 1. Розподіл енергетичних потоків в системах з нетрадиційними енергоносіями. 
Тема 1. Сонячне випромінювання та визначення його інтенсивності. 
Природа сонячного випромінювання. Сонячне випромінювання на Землі. 

Інтенсивність випромінювання на горизонтальній поверхні. Висота Сонця та кут падіння. 
Інтенсивність випромінювання на похилій поверхні. Види сонячного випромінювання на 
Землі. 

Тема 2. Вітрові ресурси та визначення їх енергетичних характеристик. 
 Природні ресурси вітру. Виникнення вітру. Характеристика сили вітру та її 
оцінювання. Розподіл вітру по швидкості. Вплив довкілля та висоту на силу вітру. 
Потужність вітрового потоку. 
 Тема 3. Водяні ресурси Землі та їх оцінювання. 
 Природні ресурси енергії води. Енергетичні ресурси океанів, морів та річок. Тепловий 
режим земної кори. Види геотермальних джерел енергії та їх властивості.  
Розділ 2. Системи акумулювання енергії та регуляризація енергетичних потоків. 
 Тема 1. Системи накопичування та регулювання енергії. 
Необхідність процесів акумулювання енергії. Теплові акумулятори. Повітряні акумулятори. 
Надпровідні індуктивні накопичувачі. Ємнісні накопичувачі. Акумулювання електроенергії. 
Механічне акумулювання. Гідроакумулюючі електростанції.  
 
  

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього 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. Розподіл енергетичних потоків в системах з нетрадиційними енергоносіями. 

Тема 1. Сонячне 
випромінювання та 
визначення його 
інтенсивності 

38 8 10   20       

Тема 2. Вітрові 
ресурси та визначення 
їх енергетичних 
характеристик 

38 8 10   20       

Тема 3. Водяні ресурси 
Землі та їх оцінювання 

24 6 2   16       

Разом за розділом 1 100 22 22   56       
Розділ 2. Системи акумулювання енергії та регуляризація енергетичних потоків 

Тема 1. Системи 
накопичування та 
регулювання енергії 

50 10 10   30       

Разом за розділом 2             
Усього годин 150 32 32   86       

 
 
 
 
 



4. Теми практичних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1-5 
Оцінювання енергетичного потоку сонячного випромінювання з 
урахуванням особливостей місцевості та конструкції 
геліоколекторів 

10 

6-10 
Розрахунки енергії вітрового потоку з урахуванням особливостей 
розташування вітроустановок та їх типу 

10 

11 
Оцінювання енергетичного потенціалу океанів, морів та рік. 
Розрахунки теплового енергопотенціалу геотермальних вод 

2 

12-16 Розрахунок систем накопичення енергії. 10 
 Разом 32 

 
5. Завдання для самостійної робота 

 

№ 
з/п Назва теми (види, зміст самостійної роботи) 

Кількість 
годин 

1 Знати: Розрахунок втрат сонячного випромінювання при 
затіненні. Визначення коефіцієнтів прямого та дифузного 
затінення. Визначення оптимальної схеми розташування сонячних 
колекторів. Техніка вимірювання сонячного випромінювання. 

20 

2 Проаналізувати: Вітрові зони України. Техніка вимірювання сили 
вітру. Визначення режимних характеристик вітру. 20 

3 Розібратись: Використання геотермального тепла в системах 
теплопостачання та вироблення електроенергії 

16 

4 Знати: Методи автоматичного регулювання частоти і потужності 
в енергосистемах 

30 

 Разом  86 
 

 
 
 

6. Індивідуальні завдання 

 
7. Методи навчання 

Пояснювально-ілюстративний, репродуктивний методи. 

 

8. Методи контролю 

Для оцінювання результатів навчання використовуються такі види та методи контролю: 
поточний контроль протягом семестру – розв’язання задач на практичних заняттях, виступи 
студентів при обговоренні теоретичних положень дисципліни та контрольна робота.  

Поточний контроль на практичних заняттях (лекціях), включаючи експрес-контроль, 
що проводиться на практичних заняттях: відповідь при усному опитуванні – 0,10; виступ при 
обговоренні теоретичного питання – 0,25; розв’язання задачі на дошці – 0,25; задачі 
початкового рівня – 0,2; задачі середнього рівня – 0,35; задачі підвищеного рівня – 0,5. 
Загалом за поточним контролем – до 80 балів за усіма розділами. Контрольна робота  
(20 балів) складається з теоретичних завдань, які оцінюється по 10 балів кожне.  

Самостійна робота студентів – виступи з доповідями, вирішення завдань за темами 
самостійної роботи. За бажанням студента можуть нараховуватися до 4-х заохочувальних 
балів за  коментар в усній формі та відповіді на додаткові запитання.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Схема нарахування балів 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні 
завдання 

Сума 

Розділ 1 Розділ 2 

Контрольна 
робота, 

передбачена 
навчальним 

планом 

Індивідуальне 
завдання 

 

Т1 Т2 Т3 Т1    
15 25 15 25 20  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 чотирирівневої 
шкали оцінювання 

для дворівневої шкали 
оцінювання 

90-100 відмінно   
зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  
1-49 незадовільно не зараховано 

 
 

10. Рекомендована література 
 
 
 

Основна література 
1. Альтернативна енергетика: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Мельничук 

М.Д., Дубровін В.О., Мироненко В.Г. та ін. – К: Аграр Медіа Груп, 2011. – 612 с. 
2. Васюкова Г.Т. Альтернативні джерела енергії [Електр. ресурс] / Г.Т. Васюкова,  

І.О. Грошева. – Екологія. – К.: Кондор, 2009. – 524 с.  
3. Интеллектуальные электроэнергетические системы: элементы  и режимы: Под общ. 

ред. акад. НАН Украины А.В. Кириленко / Институт электродинамики НАН Украины. – 
Киев: Ин-т электродинамики НАН Украины, 2014. – 408 с. 



4. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: метод. указания для 
выполнения контр. задания / Сост. Ю.Н. Кобякова. – Томск: Изд-во Томского гос. архит.-
строит. ун-та, 2010. – 26 с. 

 
 

Допоміжна література 
1. Методические указанияпо выполнению графо-расчѐтной работы по дисциплине 

«Возобновляемые источники энергии» // Цопанов Н.Е., Есенов И.Х., Кокоев Х.П. и др. – 
Владикавказ: Изд-во ФГБОУ ВПО, 2005. – 37 с. 

2.  Регуляризация материальных газовых потоков в энергетических системах сложной 
структуры / Г.В. Ледуховский, В.П. Жуков, Е.В. Барочкин // Вестник ИГЭУ. – 2016. –  
Вып. 6. – С. 5-14.  

3. Задача многокритериальной регуляризации потоков энергии и теплоносителя в 
энергетических системах сложной структуры / Г.В. Ледуховский, В.П. Жуков, Е.В. Барочкин 
[и др.] // Вестник ИГЭУ –  2013. –  Вып. 6. – С. 5-10. 

4. Хахалева Л. В. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: Пособие 
для проведения практ. занятий. /Сост. Хахалева  Л. В. – Ульяновск, 2008. – 32 с. 

 
 

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

1. http://www-library.univer.kharkov.ua/ukr. Бібліотека ХНУ ім. В.Н. Каразіна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток до робочої програми навчальної дисципліни Регуляризація нетрадиційних систем 
енергетики 
 
Дію робочої програми продовжено: на 20_____/20_____ н. р. 
 
Заступник декана _____________ факультету з навчальної роботи  
 
___________________        _______________________                                  

(підпис)                         (прізвище,  ініціали)                                        
                     

«____» __________ 20___ р.  
 
Голова методичної комісії  _____________ факультету  
 
___________________        _______________________                                  

(підпис)                         (прізвище,  ініціали)                                        
                     

 «____» __________ 20___ р.  


