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1. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 
4 

 
Галузь знань 

0507 - Електротехніка та 
електромеханіка 

 
 За вибором навчального закладу, 
загально-професійної підготовки 

Модулів - 1  
Напрям підготовки - 

6.050701 «Електротехніка 
та електротехнології» 

 
 
 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 

2 
4 -й 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання: курсова 

робота 
 

Семестр 

Загальна кількість 
годин - 144 

8-й -й 

Тижневих годин для 
денної форми 

навчання: 
 

аудиторних – 4 
 

самостійної роботи  
студента – 8 

 
Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Лекції 
24 год. ___год. 
Практичні, семінарські 

12 год ___ год. 
Лабораторні 

 12 год. ___год. 
Самостійна робота 

60 год. ___год. 
Індивідуальне завдання: 
курсова робота, 36 год. 

Вид контролю: 

диф. залік, КР  

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 
 для денної форми навчання – 33% до 67% 
 для заочної форми навчання –   
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою навчальної дисципліни є формування  у студента знань в 
області розосередженої генерації з використанням відновлювальних джерел 
енерії, та вмінь розв’язувати комплексні задачі з організації функціонування 
розосереджених систем. 

Завдання вивчення дисципліни передбачає визначення перспектив та 
ефективності використання енергосистем розосередженої генерації. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен: 
знати:  
- поняття розосередженої генерації; 
- характеристики енергетичних установок малої потужності; 
- фактори, що стимулюють розвиток розосередженої генерації; 
вміти: 
- розв’язувати комплексні задачі з організації систем розосередженої 

генерації; 
- розраховувати режими роботи систем розосередженої генерації при 

роботі в автономному режимі або паралельно з централізованою системою 
електропостачання; 

- використовувати сучасні комп’ютерні технології та програми для 
розв’язання задач розподіленої електроенергетики. 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1 – Загальні відомості щодо розосередженої 

генерації 
 

Тема 1. Вступ. Розосереджена генерація та її функціональні 
властивості. 

Тенденції розвитку світової енергетики. Структура традиційної 
енергосистеми. Децентралізована генерація – основні відомості. 
Розосереджена та розподілена генерація. Умови реалізації концепції 
розподіленої енергетики. 

 
Тема 2. Відновлювані джерела енергії як елементи  

децентралізованих систем електропостачання – загальний огляд 
Класифікація джерел енергії, що використовуються людиною. 

Відновлювальні джерела енергії. Особливості структури енергосистеми і 
режимів її роботи за наявності відновлювальних джерел енергії. Основні 
технології відновлюваної енергетики. Придатність відновлювальних джерел 
різних типів для використання в розосереджених системах 
електропостачання. Сонячна енергетика. Вітроенергетика. Гідроенергетика.  
Альтернативна гідроенергетика. Геотермальна енергетика. Біопаливо, 
біоенергетика. 
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Тема 3. Енергетичний потенціал відновлюваних та нетрадиційних 
джерел енергії у системах децентралізованої генерації в Україні 

Потенціал вітрової енергії в Україні. Потенціал сонячної енергії. 
Енергетичний потенціал малих рік України. Енергетичний потенціал 
біомаси. Потенціал геотермальної енергії. Потенціал енергії надлишкового 
тиску природного газу в Україні. Енергетичний потенціал шахтного метану. 
Енергетичний потенціал торфу в Україні. Українська асоціація 
відновлюваної енергетики. 

 
Змістовий модуль 2 – Елементи систем розосередженої генерації 
 
Тема 4. Сонячні електростанції з фотоелектричними модулями.  
Розповсюдження сонячних електростанцій у країнах Європи. Види 

фотоелементів. Електровакуумні фотоелементи. Напівпровідникові 
фотоелементи. Принцип дії напівпровідникових фотоелементів. 
Виготовлення напівпровідникових фотоелектричних елементів. 
Фотоелементи з монокристалічного кремнія. Полікристалічні фотоелементи. 
Фотоелементи з аморфного кремнію. Сенсибілізовані барвником сонячні 
батареї. Багатоперехідні сонячні елементи. Характеристики 
напівпровідникових фотоелементів. Фотоелектричні системи  

 
Тема 5. Вітроенергетичні установки 
Характеристика вітру. Вертикальний профіль вітру. Сила вітру за 

шкалою Бофорта та умови роботи ВЕУ. Класифікація вітрогенераторів. 
Конструкція редукторної вітроустановки. Безредукторні ВЕУ. ВЕУ з 
горизонтальною та вертикальною віссю. Конструкція гондоли 
вітрогенератора. Класифікація вітроколіс. Ефективність роботи вітроколеса. 
Режими роботи вітроколеса. Залежність коефіцієнту використання енергії 
вітру від швидкохідності. Виробництво електроенергії за допомогою ВЕУ. 
Мережеві ВЕУ. Автономні ВЕУ – акумутяорні та вітро-дизельні (з постійною 
частотою обертання дизеля, з акумулюванням енергії, зі змінною частотою 
обертання дизеля). Вітроелектростанції в Україні. 

 
Тема 6. Газотурбінні, парогазові установки та дизельні 

електростанції в децентралізованих системах електропостачання.  
Призначення газотурбінних установок. Принцип дії найпростішої 

газотурбіннї установки. ККД газотурбінних установок. Призначення та 
принцип дії парогазових установок. Аналіз технологічної схеми парогазової 
установки. Ефективність перетворення енергії в парогазовій установці. 
Характерні особливості дизельних електростанцій. Типова структурна схема 
дизельної електростанції. Функції автоматичної системи стабілізації вихдної 
напруги та частоти дизельної електростанції. Технічні характеристики 
дизельних електростанцій. 
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Тема 7. Мала гідроенергетика в децентралізованому 
електропостачанні. 

Мікрогідроелектростанції. Типи та зони роботи гідротурбін. 
Потужність, що розвивається гідротурбіною. Зв’язок між параметрами 
генератора та гідротурбіни. Рівняння руху «гідротурбіна-генератор». Типи 
генераторів, що застосовуються у складі мікроГЕС. Методи стабілізації 
вихідних параметрів генератора. Режими роботи мікроГЕС з автобаластною 
стабілізацією напруги. Перехідні процеси при зміні навантаження мікроГЕС 
з автоматичною стабілізацією. Техніко-економічні характеристики мікроГЕС. 

 
Тема 8. Накопичувачі енергії в децентралізованих системах 

електропостачання 
Основні види накопичувачів енергії. Акумуляторні батареї, основні 

види. Застосування акумуляторних батарей. Суперконденсатори, принцип дії. 
Приклади застосування суперконденсаторів. Надпровідний індуктивний 
накопичувач, застосування. Застосування махових накопичувачів. Гідро- та 
повітря-акумулюючі накопичувачі. 

 
Змістовий модуль 3 – Побудова розосереджених енергетичних систем 

 
Тема 9. Способи побудови розосереджених енергетичних систем 
Автономні системи електропостачання на основі відновлювальних 

джерел енергії. Гібридні системи електропостачання з дублюючими 
дизельними електростанціями. Гібридні системи електропостачання з 
сумісною вітро-сонячно-дизельною генерацією. Оцінка енергетичних потреб 
споживачів. Вибір складу та структури енергетичного комплекса.  

 
Тема 10. Перспективні архітектури Microgrid та особливості їх 

застосування 
Керування електроенергією системи Microgrid. Структура систем 

Microgrid на постійному та на змінному струмі. Вплив підключення 
розподілених джерел генерації на розподільчі електричні мережі. Вплив 
розподіленої генерації на регулювання напруги. Вплив розподіленої генерації 
на втрати електроенергії. Вплив розподіленої генерації на генерацію вищих 
гармонік. Функції малої енергосистеми, які слід враховувати у дослідженнях, 
розробках, створенні прототипів і розробках стандартів.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

У
сь

ог
о у тому числі 

У
сь

ог
о у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб 
ін
д 

ср 

Зм. модуль 1 - Загальні відомості щодо розосередженої генерації 
Тема 1. Вступ. Розосереджена 
генерація та її функціональні 
властивості 

8 2   2 4 
      

Тема 2. Відновлювані джерела 
енергії як елементи  
децентралізованих систем 
електропостачання – загальний 
огляд 

14 2 2 2 2 6 

      

Тема 3. Енергетичний потенціал 
відновлюваних та нетрадиційних 
джерел енергії у системах 
децентралізованої генерації в 
Україні 

14 2 2 2 4 4 

      

Разом за зм. модулем 1 36 6 4 4 8 14       

Зм. модуль 2 - Елементи систем розосередженої генерації 
Тема 4. Сонячні електростанції з 
фотоелектричними модулями  16 4 2  4 6       

Тема 5. Вітроенергетичні установки 16 4  2 4 6       

Тема 6. Газотурбінні, парогазові 
установки та дизельні електростанції 
в децентралізованих системах 
електропостачання 

14 2 2  4 6 

      

Тема 7. Мала гідроенергетика в 
децентралізованому 
електропостачанні 

14 2  2 4 6 
      

Тема 8. Накопичувачі енергії в 
децентралізованих системах 
електропостачання 

12 2   4 6 
      

Разом за зм. модулем 2 72 14 4 4 20 30       

Зм. модуль 3 - Побудова розосереджених енергетичних систем 
Тема 9. Способи побудови 
розосереджених енергетичних 
систем 

18 2 4  4 8 
      

Тема 10. Перспективні архітектури 
Microgrid та особливості їх 
застосування 

18 2  4 4 8 
      

Разом за зм. модулем 3 36 4 4 4 8 16       

Усього годин 144 24 12 12 36 60       
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5. Теми практичних занять 

№  
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Інсталяція програми SAM 2  
2 Початок роботи з System Advisor Model 2  

3 

Ознайомлення з «Порядком продажу, обліку та 
розрахунків за вироблену електричну енергію з 
альтернативних джерел енергії об'єктами 
електроенергетики (генеруючими установками) 
приватних домогосподарств» 

2  

4 
Порядок розрахунку кількості фотоелектричних 
модулів 

2  

5 
Розрахунок прямих та непрямих витрат при 
обладнанні приватного будинку сонячними 
модулями 

4  

  12  
 

6. Теми лабораторних занять 

№  
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 
Дослідження погодних умов в місці встановлення 
фотоелектричних модулів 

2  

2 
Вибір типу та моделювання фотоелектричних 
модулів 

2  

3 Вибір типу та моделювання інверторів 2  
4 Конфігурування фотоелектричної електростанції 2  

5 
Дослідження ефективності використання 
фотоелектричної електростанції 

4  

 Разом 12  
 

 

7. Самостійна робота 

Самостійна робота є методом засвоєння студентом навчального 
матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Самостійна 
робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з навчальної 
дисципліни може виконуватися в бібліотеці, навчальних аудиторіях та в 
домашніх умовах.  

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 
навчання: 

30 годин – опрацювання лекційного матеріалу, в тому числі: 
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 15 годин – опрацювання матеріалу, що викладався на лекціях; 
 15 годин – опрацювання окремих питань, які не викладалися на  
                             лекціях; 
20 годин – підготовка до лабораторних робіт, в тому числі: 
 10 годин – вивчення методичних вказівок перед проведення  
                             лабораторної роботи; 

10 годин – підготовка звітів з лабораторних робіт; 
5 годин – підготовка до контрольних заходів; 
5 годин – підготовка до модульних контрольних робіт. 
 

7.1 Завдання для самостійної роботи  

№  
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

Матеріал, що викладався на лекціях 

1 
Вступ. Розосереджена генерація та її функціональні 
властивості 

2  

2 
Відновлювані джерела енергії як елементи  
децентралізованих систем електропостачання – загальний 
огляд 

1  

3 
Енергетичний потенціал відновлюваних та нетрадиційних 
джерел енергії у системах децентралізованої генерації в 
Україні 

2  

4 Сонячні електростанції з фотоелектричними модулями  1  
5 Вітроенергетичні установки 2  

6 
Газотурбінні, парогазові установки та дизельні 
електростанції в децентралізованих системах 
електропостачання 

1  

7 
Мала гідроенергетика в децентралізованому 
електропостачанні 

2  

8 
Накопичувачі енергії в децентралізованих системах 
електропостачання 

1  

9 Способи побудови розосереджених енергетичних систем 2  

10 
Перспективні архітектури Microgrid та особливості їх 
застосування 

1  

 Разом 15  

Питання, які не викладалися на лекціях 

1 
Функціональні властивості енергосистеми на базі 
концепції Smart Grid 

7  

2 Технологічний базис конціпції Smart Grid 8  
 Разом 15  
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8. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

Індивідуальне науково-дослідне завдання виконується у формі курсової 
роботи. Курсова робота виконується з метою узагальнення теоретичних 
відомостей та практичних навичок, отриманих студентами під час лекційних, 
лабораторних та практичних занять. Курсова робота виконується студентом 
самостійно. Роль викладача зводиться до консультування з найбільш 
складних питань. Виконана курсова робота реєструється на кафедрі у 
журналі реєстрації, після чого захищається перед комісією.  

Тема курсової роботи: «Розробка системи електропостачання 
приватного будинку з використанням сонячних панелей». Завдання на КР: 
спроектувати та визначити техніко-економічні показники системи 
електропостачання приватного будинку з використанням сонячних панелей 
згідно вихідних даних. 

На виконання КР відводиться 36 год. Робота виконується за 
індивідуальним варіантом. Порядок виконання, вимоги до вмісту та 
оформлення описані у методичних вказівках.  

Курсова робота складається із пояснювальної записки та презентації, 
яка використовується для демонстрації результатів виконання роботи під час 
захисту. Пояснювальна записка включає дослідження погодних умов в місці 
встановлення фотоелектричних модулів, вибір типу та моделювання 
фотоелектричних модулів, вибір типу та моделювання інверторів, 
конфігурування фотоелектричної електростанції, налаштувати техніко-
економічні параметри фотоелектричної електростанції, однолінійну схему 
підключення генеруючої установки приватного домогосподарства з 
використанням мережевого інвертора, заяву-повідомлення про монтаж 
генеруючої установки, яка виробляє електричну енергію з енергії сонячного 
випромінювання, акт приймання-передачі товару (електричної енергії) за 
місяць. Пояснювальна записка має бути оформлена відповідно до вимог 
ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і 
правила оформлення». 

 
9. Методи навчання 

Лекції читаються з використанням мультимедійних проекторів для 
демонстрації різноманітних схем, графіків діаграм, формул, технічних 
характеристик пристроїв, схем їх ввімкнення та ін. Під час лекцій 
проводиться дискусійне обговорення проблемних питань. 

Лабораторні роботи та курсовий проект виконуються з використанням 
безкоштовного програмного забезпечення «System Advisor Model». 

 
10. Методи контролю 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 
використовуються такі методи оцінювання знань: 

- оцінювання за виконання лабораторних робіт; 
- опитування при захисті лабораторних робіт; 
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- оцінювання за роботу на практичних заняттях; 
- оцінки за модульні контрольні роботи; 
- підсумковий екзамен. 
Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінювання. 
 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів, є: 
- виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни; 
- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих 
літературних джерелах; 

- вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і 
розвитку; 

- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 
логічність, послідовність тощо); 

- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 
практичних задач; 

- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

лабораторних заняттях, ІНДЗ, результати самостійної роботи студентів) 
проводиться за такими критеріями: 

0% - завдання не виконано; 
40% - завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 
60% - завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 
80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
Диф. залік виставляється студентам, які виконали навчальний план, 

тобто виконали і захистили усі лабораторні роботи. 
 
Розподіл балів по темам для стаціонару (диф. залік): 

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума Зм. модуль 1 Зм. модуль 2 Зм. модуль 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 
6 13 13 8 13 7 12 7 8 13 100 

Т1, …, Т16 – теми змістових модулів 

        
         За виконання курсової роботи: 

Пояснювальна 
записка 

Ілюстративна 
частина 

(презентація) 
Захист роботи Сума 

до 40 до 20 40 100 
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Розподіл балів, що присвоюються студентам за видами робіт: 

Ф
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а 
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. 
ді

ял
ьн
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ті

 

Лекції Відвідування 1 12 12 12 
Практичні 
заняття 

Робота під 
час занять 

1 6 6 
6 

Лабораторні 
роботи 

Робота під 
час занять 

1 6 6 
31 

Захист звіту 5 5 25 
Модульна контрольна робота 1 25 
Модульна контрольна робота 2 26 

Заохочувальні бали за участь в науковій і проектній роботі, 
доповідь на конференції, стаття, участь в олімпіаді 

до 10 

Всього за курс 100 
  

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 
для диф. заліку, курсової роботи 

90-100 відмінно 
82-89 

добре 
74-81 
64-73 

задовільно 
60-63 
35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 
 

12. Методичне забезпечення 
1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу 

«Розосереджена генерація в системах електропостачання», розміщені в 
університетській комп’ютерній мережі. 

2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу 
«Розосереджена генерація в системах електропостачання», розміщені в 
університетській комп’ютерній мережі. 
 

13. Рекомендована література 
 

Базова 
1 Обухов Є.В. Використання відновлюваних джерел енергії: Навч. 

посібник. / Обухов Є.В. - Одеса: ТЭс, 1999. - 254с. 
2 Енергоефективність та відновлювані джерела енергії / Під заг. ред. А.К. 
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Шидловського. - Київ.: Українські енциклопедичні знання, 2007. - 560 с. 
3 Лутукин Б.В. Возобновляемая энергетика в децентрализованном 

электроснабжении / Б.В. Лутукин, О.А. Суржикова, Е.Б. Шандарова. – 
М.: Энергоатомиздат, 2008. – 231 с. 

4 Кобец Б.Б. Инновационное развитие электроэнергетики на базе 
концепции Smart Grid / Кобец Б.Б., Волкова И.О. – М.: ИАЦ Энергия, 
2010. – 208с. 

5 Основи віторенергетики: підручник / Г.Півняк, Ф.Шкрабець, 
Н.Нойбергер, Д.Ципленков. – Д.: НГУ, 2015. – 335 с. 

 
Допоміжна 

1 Кашкаров А.П. Ветрогенераторы, солнечные батареи и другие полезные 
конструкции. – М.: ДМК Пресс, 2011. – 144 с. 

2 Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних та нетрадиційних 
джерел енергії України. – К.: НАНУ, 2011. – 41 с. 

3 Титко Р. Відновлючальні джерела енергії (досвід Польщі для України) / 
Титко Р., Калініченко В. – Варшава-Краків-Полтава, 2010. - 525 с. 

4 Дудюк Д.Л. Нетрадиційна енергетика: основи теорії та задачі: навч. 
посіб. / Дудюк Д.Л., Мазепа С.С., Гнатишин Я.М. – Львів: «Магнолія 
2006», 2008. – 188 с. 

5 Gevorkian P. Alternative energy systems in building design / Gevorkian P. – 
McGraw-Hill Comp., 2010. - 522 р. 

6 Солнечная энергетика: Учебное пособие для вузов / [Виссарионов В.И., 
Дерюгина Г.В., Кузнецова В.А., Малинин Н.К.]; Под ред. 
В.И.Виссарионова. – М.: Издательский дом МЭИ, 2008. - 320 с. 

 
14. Інформаційні ресурси 

1. Порядок продажу, обліку та розрахунків за вироблену електричну 
енергію з альтернативних джерел енергії об'єктами електроенергетики 
(генеруючими установками) приватних домогосподарств, затверджений 
Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері енергетики 27.02.2014  № 170, зі змінами, внесеними згідно з 
Постановою № 229 від 25.02.2016. – Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0539-14#n12. 

2. Енергетична стратегія України на період до 2030 р. Схвалена 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2013  № 1071. – 
Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=260994 

3. Правила користування електричною енергією. Затверджені 
Постановою НКРЕ від 31.07.96 № 28 (у редакції постанови НКРЕ від 
17.10.2005 № 910), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
02.08.1996р. за № 417/1442. - Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0417-96/paran13#n13. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


