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Загальний опис навчальної дисципліни 

Анотація курсу. Дисципліна «Альтернативні джерела енергії» спрямована на 

формування у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо 

проектної діяльності при модернізації і створенні нових об’єктів машинобудувній 

галузі та є логічним завершенням формування професійних знань здобувачів 

ступеня вищої освіти «бакалавр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» 

за ОПП «Галузеве машинобудування». 

Мета вивчення дисципліни полягає у вивченні можливостей застосування 

нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії в системах енергопостачання 

промислових підприємств; систем перетворення сонячної радіації в електричну і 

теплову енергію, використання енергії вітру, морських течій і теплового градієнта 

температур для отримання електричної енергії; можливостей застосування біомаси і 

твердих побутових відходів для виробництва електричної і теплової енергії. 

Завданнями дисципліни є: 

– повідомити студентам данні про стан і перспективи розвитку 

нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії у світі і в Україні; 

– фізичних основах перетворення сонячної енергії в теплову і електричну,  
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– конструкціях і схемах систем сонячного тепло- і електропостачання, 

перетворенні енергії вітру,  

– основах використання енергії морських хвиль і течій,  

– способах використання геотермальної енергії в системах теплопостачання,  

– можливостях застосування біомаси і твердих побутових відходів як 

енергетичне паливо. 

 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

1. Сучасний стан енергозабезпечення України і його перспективи  

2. Сонячна енергія  

3. Вітрова енергія  

4. Біопаливо. Біогазові установки  

5. Використання вторинних енергоресурсів в АПК  

6. Системи акумуляції енергії  

7. Енергія океану.  

8. Геотермальна енергія. 

 

Орієнтовний перелік тем практичних занять 

1. Облік витрат електроенергії 

2. Сонячні колектори та фотоелементи 

3. Вивчення парамет-рів роботи  вітроенергоустановок 

4. Розрахунок основних параметрів біогазових установок 

5. Теплові акумулятори енергії 

6. Використання низькопотенційної теплоти за допомогою теплових насосів 

7. Вивчення параметрів енергії океану 

8. Геотермальна енергія 

Політика курсу 

 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски 

занять без поважної причини здобувач вищої освіти буде неатестований з даної 

дисципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час консультацій 

або на Освітньому порталі університеті. 

 Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у конференції, 

науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може відбуватись в on-line 

формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням системи Moodle або за 

посередництва інших інформаційно-комунікаційних платформ чи технологій за 

погодженням із викладачем курсу.  

 Списування під час виконання контрольних заходів, диференційованого заліку та 

екзамену заборонені, зокрема із використанням мобільних гаджетів, комунікаційних 

засобів тощо. 
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 Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними). 

 Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: виявляти 

дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність, 
дбайливо ставитись до обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати графік 

освітнього процесу. 
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