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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показ-

ників  

Галузь знань, спеціаль-

ність, ступінь вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів 4 

Галузь знань 

13 "Механічна  

інженерія"  

(шифр і назва) 

За вибором студента 
(обов’язкова  або вибіркова) 

Загальна кількість го-

дин – 120 
Спеціальність  

133 «Галузеве машино-

будування»  
(шифр і назва) 

Курс Семестр 

Змістових модулів –2 3-й 5-й 

Тижневе навантажен-

ня: 

аудиторних занять –  

4 год. 

самостійна робота 

студента – 2 год. 

Ступінь вищої освіти: 

«Бакалавр» 

Вид занять 
Кількість 

годин 

Лекції 22 год. 

Лабораторні 

заняття 
22 год 

Практичні 

заняття 
- 

Семінарські 

заняття 
- 

Самостійна 

робота 
76год. 

Форма контролю:  

диференційний залік 
(екзамен або диференційований залік)  
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2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета вивчення дисципліни полягає у вивченні можливостей застосування 

нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії в системах енергопостачання 

промислових підприємств; систем перетворення сонячної радіації в елект-

ричну і теплову енергію, використання енергії вітру, морських течій і теп-

лового градієнта температур для отримання електричної енергії; можливос-

тей застосування біомаси і твердих побутових відходів для виробництва 

електричної і теплової енергії. 

Завданнями дисципліни є: 

– повідомити студентам данні про стан і перспективи розвитку нетрадицій-

них і поновлюваних джерел енергії у світі і в Україні; 

– фізичних основах перетворення сонячної енергії в теплову і електричну,  

– конструкціях і схемах систем сонячного тепло- і електропостачання, пере-

творенні енергії вітру,  

– основах використання енергії морських хвиль і течій,  

– способах використання геотермальної енергії в системах теплопостачання,  

– можливостях застосування біомаси і твердих побутових відходів як енер-

гетичне паливо. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

 

знати: 

 види поновлюваних джерел енергії: сонця і вітру, біогазу,  

 основи державної політики в області енергозбереження,  

 методи і критерії оцінки ефективності використання енергії з враху-

ванням економічних і екологічних вимог в конкретних умовах,  

 основні види поновлюваних джерел енергії: океану, геотермальної і 

теплова енергія,  

 

вміти: 

 виходячи з конкретних умов господарства або підприємства обирати 

необхідний вид споживання енергією,  

 розраховувати основні параметри обраного типу установок,  

 обирати необхідний вид споживання енергією: океану, геотермальну і 

теплову енергія, біогаз,  

 розраховувати основні параметри обраного типу установок. 
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3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовний модуль 1 ЕНЕРГІЯ СОНЦЯ, ВІТРУ І БІОГАЗУ. 

 

Тема № 1 Сучасний стан енергозабезпечення України і його перспективи 

[9, с. 10-18, 4, с. 11-45, 11, с. 6-32] 

Енергетика і електростанції України.  

Види і перспективи традиційних енергоносіїв.  

Види і перспективи нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії.  

Кіотський протокол.  

Використання ВНДЕ в АПК України. 

Тема №2 Сонячна енергія [9, с. 95-103, 1, с. 56-88. 11, с. 100-111] 

Ресурси сонячної енергетики, їх класифікація і перспективи.  

Безмашинні СЕУ.  

Паротурбінні СЕС.  

Сонячне теплопостачання. 

Тема№3 Вітрова енергія [9, с. 106-111, 1, с. 450-472, 11, с. 111-127] 

Ресурси вітрової енергії.  

Конструкція і робота ВЕУ.  

Класифікація ВЕУ.  

Порівняльна характеристика роботи ВЕУ.  

Теорія роботи вітродвигуна. 

Тема№4 Біопаливо. Біогазові установки [1, с. 783-813, 11, с. 136-144] 

Біопаливо, види біопалива.  

Способи отримання енергії з біомаси.  

Отримання біогазу шляхом анаеробного зброджування. 

ПМК №1 Енергія сонця, вітру і біогазу. 

Змістовний модуль 2 ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ, ГЕОТЕРМАЛЬНА І ТЕПЛОВА 

ЕНЕРГІЯ. 

Тема № 5 Використання вторинних енергоресурсів в АПК [1, с. 481-500, 

11, с. 149-153] 

Джерела ВЕР.  

Теплові насоси (ТН).  

Опалювальні системи житлових будинків на базі ТН з різними джерелами 

тепла низького потенціалу 

Тема № 6 Системи акумуляції енергії [1, с. 510-567, 9, с. 244-256] 

Види і недоліки традиційних систем акумуляції енергії.  

Воднева енергетика.  
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Паливні водневі елементи. 

Тема № 7 Енергія океану. [9, с. 148-151, 11, с. 127-130] 

Приливні електростанції.  

Енергія хвиль.  

Енергія теплоти океану.  

Тема № 8 Геотермальна енергія. [9, с. 133-139, 11, с. 88-100] 

Джерела геотермального тепла.  

Використання геотермальної енергії для вироблення теплової і електричної 

енергії.  

Використання геотермальної енергії для теплопостачання житлових і ви-

робничих будівель.  

Можливі екологічні прояви геотермальної енергетики. 

ПМК №2  Енергія океану, геотермальна і теплова енергія 

 



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання 

на самостійну робо-

ту 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб. 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Змістовий модуль 1. Енергія сонця, вітру і біогазу. 

1-2 

Лекція 1 

Сучасний стан енер-

гозабезпечення Укра-

їни і його перспекти-

ви 

4     

Лабораторна 

робота 1 

Облік витрат елект-

роенергії 
 4   8 

Самостійна 

робота 1 

Вплив видобутку, пі-

дготовки, транспор-

тування і спалювання 

органічного палива 

на стан довкілля. 

   8 2,5 

3 

Лекція 2 Сонячна енергія 2     

Лабораторна 

робота 2 

Сонячні колектори та 

фотоелементи 
 2   8 

Самостійна 

робота 2 

Коефіцієнт корисної 

дії фотоелемента і 

перспективи його 

збільшення. Конс-

трукція фотоелемен-

тів і особливості тех-

нології їх виготов-

лення. 

   8 2,5 

4 

Лекція 3 Вітрова енергія 2     

Лабораторна 

робота 3 

Вивчення параметрів 

роботи  вітроенерго-

установок 

 2   8 

Самостійна 

робота 3 

Взаємодія лопаті віт-

ряка з потоком пові-

тря. ВЕУ з горизон-

тальною і вертикаль-

ною віссю. Зв'язок 

потужності і опору 

вітряка з параметра-

ми набігаючого по-

току. Оптимальний 

режим роботи коле-

   8 2,5 
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са. 

5-6 

Лекція 4 

Біопаливо. Біогазові 

установки 

 

 

2  -   

Лабораторна 

робота 4 

Розрахунок основних 

параметрів біогазо-

вих установок 

 2   6 

Самостійна 

робота 4 

Технологія обробки 

біопалива. Установки 

для виробництва те-

пла, піролізу, гідро-

генізації, біогазу. 

Економіка і екологія 

   6 2,5 

7-8 

Самостійна 

робота 5 
Підготовка до ПМК1 - - - 8 - 

ПМК 1 

Підсумковий конт-

роль за змістовий 

модуль 1 

    10 

Всього за змістовий модуль 1 10 10  38 50 

Змістовий модуль 2. Енергія океану, геотермальна і теплова енергія. 

9 

Лекція 5 

Використання вто-

ринних енергоресур-

сів в АПК 

2     

Лабораторна 

робота 5 

Теплові акумулятори 

енергії 
 2   8 

Самостійна 

робота 6 

Специфічні пробле-

ми акумуляції і пере-

дачі енергії при ви-

користанні різних 

поновлюваних дже-

рел енергії. Біоаку-

мулятори. 

   8 2,5 

10 

Лекція 6 
Теплові акумулятори 

енергії 
2     

Лабораторна 

робота 6 

Використання низь-

копотенційної тепло-

ти за допомогою теп-

лових насосів 

 2   8 

Самостійна 

робота 7 

Використання енергії 

малих річок. 
   8 2,5 

11 Лекція 7 Енергія океану 4     
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Лабораторна 

робота 7 

Вивчення параметрів 

енергії океану 
 4   8 

Самостійна 

робота 8 

Причини хвилеутво-

рення. Основні пара-

метри хвиль. Кінема-

тика і динаміка хвилі. 

Потік енергії, пере-

носимої хвилями. 

   8 2,5 

12-13 

Лекція 8 Геотермальна енергія 4     

Лабораторна 

робота 8 

Геотермальна енергія 
 4   6 

Самостійна 

робота 9 

Запас енергії в земній 

корі і методи її вико-

ристання. Природний 

водоносний шар. 

   8 2,5 

14-15 Самостійна 

робота 10  
Підготовка до ПМК2  - - 6 - 

ПМК 2      10 

Всього за змістовий модуль 2 12 12  38 50 

Всього з навчальної дисципліни 22 22  76 100 

 



5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1 

 

1. Основні поняття і визначення енергозбереження 

2. Надайте схему електростанції 

3. Види електростанцій 

4. Охарактеризуйте перспективи існуючих електростанцій України, що 

працюють на традиційній сировині 

5. Види і перспективи традиційних енергоносіїв 

6. Екологічні наслідки використання традиційних енергоносіїв 

7. Види і перспективи нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії 

для України 

8. Кіотський протокол 

9. Охарактеризуйте ресурси сонячної енергетики и перспективи її вико-

ристання в Україні 

10. Наведіть баланс променистої енергії Землі 

11. Класифікація використання сонячної енергії 

12. Принцип дії, схема і характеристика фотоелектричних перетворювачів 

сонячної енергії 

13. Принцип дії, схема і характеристика термоелектричних перетворюва-

чів 

14. Принцип дії, схема і характеристика баштових сонячних електростан-

цій з дзеркальними геліостатами 

15. Принцип дії, схема і характеристика баштових сонячних електростан-

цій з геліостатами, що мають металеве покриття 

16. Принцип дії, схема і характеристика сонячних ставків 

17. Принцип дії, схема і характеристика повітряних (калориферних) соня-

чних установок 

18. Принцип дії, схема і характеристика сонячних установок для опріс-

нювання морської води 

19. Принцип дії, схема і характеристика високотемпературних сонячних 

установок 

20. Охарактеризуйте розвиток вітрової енергетики і ресурси вітрової ене-

ргії України. 

21. Наведіть схему і принцип дії вітроелектроустановки 

22. Надайте класифікацію вітроенергоустановок 

23. Надайте схеми видів орієнтацій за вітром вітроелектроустановок і 

охарактеризуйте їх. 

24. Види вітроенергоустановок з вертикальними ротором, їх схеми та ха-

рактеристика 

25. Види вітроустановок з горизонтальним ротором, їх схеми та характе-

ристика 

26. Що  таке біомаса и біопаливо? Наведіть види біопалива. 

27. Надайте види біопалива і охарактеризуйте їх перспективи викорис-

тання в Україні 
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28. Наведіть способи отримання енергії з біомаси і охарактеризуйте їх 

29. Що таке етанол? Способи використання етанолу 

30. Види метанового бродіння 

31. Принцип дії та конструкція біогазової установки 

32. Як визначається споживана електроенергія при відомій встановленій 

потужності? 

33. Як визначити вартість спожитої електроенергії? 

34. Що називається тривалістю включення (ПВ) і як вона визначається за 

один цикл? 

35. Назвіть заходи, які використовуються для зниження споживаної елек-

троенергії в побутових спорудах (домах, квартирах тощо). 

36. Які системи тарифів на оплату електроенергії ви знаєте? 

37. Що таке двохставочний тариф? 

38. Що таке простий одноставочний тариф? 

39. Що таке диференційований одноставочний тариф? 

40. Як електропостачальні організації стимулюють споживачів вирівню-

вати добові графіки навантаження? Навіщо вони це роблять? 

41. Надайте будову плосого сонячного колектору? 

42. Назвіть види енергоносіїв у сонячному колекторі та охарактеризуйте 

кожний 

43. Як вибирається кут нахилу СК? 

44. Що таке інсоляція і альбедо? 

45. За рахунок чого можливо підвищення ефективності роботи СК? 

46. Якими параметрами характеризується робота сонячного колектора?  

47. Як визначається витрата води в сонячному колекторі?  

48. Як визначається необхідна площа сонячного колектора?  

49. Назвіть СК, що випускаються промисловістю України і їх конструк-

тивні особливості. 

50. Як визначити максимальну потужність вітроколеса? 

51. Як визначити оптимальну швидкохідність для n-лопатевого ВК? 

52.  

53.  Як потужність ВЕУ залежить від швидкості вітру? 

54. Що таке період обертання ВК і як його визначити? 

55. Як потужність ВЕУ залежить від діаметру ВК? 

56. Як для ВЕУ заданої конструкції визначити швидкість вітру, при якій 

кінці лопатей досягнуть швидкості звуку (330 м/с)? 

57. Назвіть основні параметри ВЕУ. 

58. Що роблять з метою зниження динамічних навантажень у ВЕУ? 

59. Від чого залежить ефективність роботи ВК? 

60. Яке максимальне значення має коефіцієнт потужності для ВЕУ? 

61. Як визначити площу вітроколеса? 

62. З якого матеріалу отримують біогаз? 

63. Що таке газгольдер та його призначення? 

64. Що таке метантенк та його призначення? 

65. Які основні складові частини біогазу Ви знаєте? 
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66. Які умови треба підтримувати для нормального протікання процесу 

зброджування? 

67. Як визначити добову продуктивність БГУ? 

68. Наведіть схему і принцип дії топки з киплячим шаром фірми ЕЮС? 

69. Наведіть схему і принцип дії установки для спалювання опадів мула? 

70. Наведіть схему і принцип дії установки для спалювання твердих від-

ходів? 

 

6. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2 

 

1. Види і недоліки традиційних систем акумуляції енергії 

2. Воднева енергетика, її переваги та перспективи 

3. Паливні водневі елементи 

4. Наведіть класифікацію джерел вторинних енергоресурсів (ВЕР) 

5. Найбільші джерела ВЕР в промисловості 

6. Наведіть класифікацію установок для перетворення вторинних енерго-

ресурсів 

7. Призначення, конструкція, принцип дії і види теплообмінників 

8. Призначення і види теплових насосів, їх переваги і недоліки у порівнян-

ні з іншими видами опалення 

9. Конструкція, сфера використання і характеристика компресорних тепло-

вих насосів 

10. Конструкція, сфера використання і характеристика абсорбційних теп-

лових насосів 

11. Порівняльна характеристика компресорних і абсорбційних теплових 

насосів 

12. Конструкція, сфера використання і характеристика термоелектричних 

напівпровідникових теплових насосів 

13. Конструкція, сфера використання і характеристика вихрових теплових 

насосів 

14. Наведіть схему, характеристику і сферу застосування системи опален-

ня на базі теплових насосів, що використовує теплоту ґрунту 

15. Наведіть схему, характеристику і сферу застосування системи опален-

ня на базі теплових насосів, що використовує зовнішнє повітря як джерело тепла 

16. Наведіть схему, характеристику і сферу застосування системи опален-

ня на базі теплових насосів, що використовує грунтові води як джерело тепла 

17. Наведіть схему, характеристику і сферу застосування системи опален-

ня на базі теплових насосів з приводом від газового або дизельного двигуна 

18. Надайте переваги та недоліки використання двигунів Стірлінга в яко-

сті приводу теплових насосів 

19. Наведіть схему, характеристику і сферу застосування системи опален-

ня на базі теплових насосів що використовують тепло сонячної радіації 

20. Детандер - генераторні установки 
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21. Ресурси енергії приливів. Як визначається потужність приливної елек-

тростанції? 

22. Які види приливних електростанцій ви знаєте? Надайте їх характерис-

тику 

23. Опишіть принцип дії приливних електростанцій, що використовують 

енергію підйому води. Надайте їх характеристику. 

24. Опишіть принцип дії приливних електростанцій, що використовують 

що використовують приливну течію. Надайте їх характеристику. 

25. Надайте переваги та недоліки приливної енергетики 

26. Ресурси енергії хвиль. Від чого залежить енергія хвильових енерго-

установок? 

27. Надайте загальну класифікацію і коротку характеристику пристроїв 

для перетворення енергії хвиль. 

28. Надайте схеми, принцип дії і характеристику пристроїв, що відстежу-

ють профіль хвилі. 

29. Надайте схему, принцип дії і характеристику хвильових пристроїв, що 

працюють на принципі водного стовпа, що коливається. 

30. Надайте схему, принцип дії і характеристику хвильових підводних 

енергетичних пристроїв 

31. Переваги та недоліки хвилевої енергетики. 

32. Ресурси теплової енергії океану. Від яких параметрів залежить отри-

мання теплової енергії океану?  

33. Надайте схему перетворення теплової енергії океану за допомогою 

теплового насосу. Переваги та недоліки використання теплової енергії океану 

34. Від яких величин залежить потужність енергії приливів? Які райони 

вважаються придатними для будівництва приливних електростанцій?  

35. Як можна посилити енергію приливів? Яка умова повинна виконува-

тись при цьому? 

36. Як визначити приливний потенціал басейну за формулою Л.Б. Бернш-

тейна?  

37. Як визначається максимально отримувана потужність в одному циклі 

ПЕС? 

38. Чому дорівнює потужність ОТЕС? 

39. Види, райони і характеристика геотермальних джерел енергії. 

40. Різновиди термальних вод і цілі їх використання в промисловості. 

41. За яким призначенням може використовуватись геотермальна енергія? 

Наведіть назви видів станцій і схем типового використання геотермальної енергії. 

42. Наведіть схему, характеристику і принцип роботи геотермальної елек-

тростанції з безпосереднім використанням природної пари. 

43. Наведіть схему, характеристику і принцип роботи геотермальної елек-

тростанції з конденсаційною турбіною і прямим використанням природної пари. 

44. Наведіть схему, характеристику і принцип роботи геотермальної елек-

тростанції з пароперетворювачем. 

45. Наведіть схему, характеристику і принцип роботи геотермального те-

плопостачання високотемпературною сильномінералізованою водою. 
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46. Методи підвищення потенціалу низькотемпературної геотермальної 

води. 

47. Наведіть схему, характеристику і принцип роботи геотермального те-

плопостачання низькотемпературною маломінералізованою водою з паралельною 

подачею води на опалювання і теплопостачання і піковим догрівом. 

48. Наведіть схему, характеристику і принцип роботи беззливної системи 

геотермального теплопостачання низькотемпературною маломінералізованою во-

дою. 

49. Наведіть схему, характеристику і принцип роботи системи геотерма-

льного теплопостачання низькотемпературною маломінералізованою водою із до-

гріванням тепловим насосом. 

50. Наведіть схему, характеристику і принцип роботи системи геотерма-

льного теплопостачання із застосуванням пікового догріву і теплових насосів. 

51. Екологічні наслідки геотермальної енергетики. 

52. Назвіть відомі вам ТАМ. 

53. Назвіть переваги та недоліки відомих вам ТАМ. 

54. Які ТАМ з фазовим переходом Ви знаєте? 

55. Назвіть переваги ТАМ з фазовим переходом перед іншими. 

56. Як визначити необхідну кількість енергії (теплоти) для зарядки ТА? 

57. Як визначити необхідну кількість теплової енергії для зарядки ТА за 

годину? 

58. Як визначити необхідну витрату ТАМ? 

59. За якими показниками вибираються ТАМ? 

60. Які типи теплових акумуляторів з твердим покриттям Ви знаєте? На-

ведіть їх конструкцію і принцип дії. 

61. Приведіть конструкції акумуляторів з фазовим переходом. проаналі-

зуйте їх переваги та недоліки 

62. Яку конструкцію має тепловий акумулятор з тепловими трубами? 

63. Які з геотермальних джерел можна віднести до поновлюваних джерел 

енергії, а які – ні? Поясніть свою думку. 

64. Яку температуру повинно мати геотермальне джерело для того щоб 

перетворювати цю енергію на електричну? 

65. Які класи геотермальних районів Вам відомі? Охарактеризуйте кож-

ний з них з точки зору придатності до використання для видобутку енергії. 

66. Що таке природа гідротермальна циркуляція води? В яких геотерма-

льних районах її можна використовувати? 

67. Що таке комбінований режим використання геотермальної енергії і в 

чому його перевага? 

68. Назвіть найбільш крупних споживачів геотермальної енергії? 

69. Надайте схеми отримання теплоти з водоносних пластів і сухих гірсь-

ких порід. 

70. Які недоліки у геотермальних джерел енергії у порівнянні з іншими 

нетрадиційними і поновлюваними джерелами енергії? 

71. Від яких величин залежить корисний тепловміст одиниці площі сухої 

скальної породи, що використовується як геотермальне джерело енергії? 
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72. Від яких величин залежить кількість геотермальної енергії водоносно-

го пласта? 

73. Що таке тепловий насос і для чого він призначений? 

74. В чому подібність і відмінність теплонасосного циклу від циклу холо-

дильної машини? 

75. Надайте класифікацію теплових насосів. 

76. Опишіть принцип дії теплового насосу. 

77. Перелічите основні елементи теплового насосу і їх призначення. 

78. Які компресори використовуються у теплових насосах? Надайте їх 

переваги і недоліки 

79. Який привід теплового насосу більш економічний: електродвигун або 

двигун внутрішнього згоряння? 

80. Перелічите відомі Вам джерела теплоти для теплових насосів і про-

аналізуйте їх. 

81. Що таке сонячний абсорбер? В чому його відмінність від сонячного 

колектора? 

82. Проаналізуйте недоліки і переваги сонячного абсорбера і сонячного 

колектора як джерела низькопотенційної енергії. 

83. Наведіть схему теплового насосу типу повітря-повітря. 

84. Що таке ізоплети температур ґрунту? Для чого їх складають? 

85. Наведіть тепловий баланс будинку у загальному вигляді. Які основні 

його складники? 

86. Від яких параметрів залежить тепловий баланс будинку при опалю-

ванні його тепловим насосом? 

87. Як визначається розрахункова температура зовнішнього повітря? 
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12. Жарков В.Я. Енергозбереження і енергоменеджмент в АПК/ В.Я. 

Жарков: Конспект лекцій [Текст].- Мелітополь: ТДАТА.- 2004. 
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http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=794 
2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/ 
3. Методичний кабінет кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика. 
4. Сайт кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика. 
5. Internet.  

 

http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=794
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/

