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1. Анотація до курсу 

 

Вітроенергетика – галузь відновлюваної енергетики, яка спеціалізується на 

використанні кінетичної енергії вітру. Використання енергії вітру є одним із 

найдавніших відомих способів використання енергії із навколишнього середовища. У 

рамках курсу викладено матеріали щодо природи та характеристик вітру, розвитку 

вітроенергетики у світі та в Україні, фізичних основ перетворення і використання 

енергії вітру. Розглянуто різні класи вітроенергетичних вітроустановок, їх структурні 

схеми, характеристики і конструкції, а також побудова основних конструктивних 

елементів. Значна увага приділена електрогенераторам як перетворювачам енергії 

вітру, режимам роботи та схемам з'єднань вітроелектричних установок, принципам 

управління і регулювання параметрів вітроелектричних установок. Висвітлені загальні 

питання екологічного впливу та економічної доцільності вітроенергетики. 

 

2. Мета та завдання курсу 

Мета дисципліни – формування компетентностей щодо розрахунків 

вітроенергетичного потенціалу та вибору вітроустаткування для використання енергії 

вітру. 
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Завдання курсу: 

− ознайомити здобувачів вищої освіти з розвитком вітроенергетики у світі та в 

Україні; природою та характеристиками вітру, фізичними основами перетворення і 

використання енергії вітру; 

− розглянути різні класи вітроенергетичних вітроустановок, їх структурні 

схеми, характеристики і конструкції, а також особливості побудови основних 

конструктивних елементів; 

− вивчити режими роботи та схеми з'єднань вітроелектричних установок, 

принципи управління і регулювання параметрів вітроелектричних установок; 

− навчити здобувачів вищої освіти виконувати екологічний та економічний 

аналіз прийнятих рішень з питань вітроенергетики. 

 

 

3. Результати навчання 

Оцінювати енергетичний потенціал вітроенергетики та маючи уявлення про 

особливості компонування, принцип дії та особливості керування розраховувати та 

обирати вітроелектроустановки як працюючих у автономному режимі так і у складі 

вітроелектростанцій паралельно з мережею. 

 

 

4. Структура курсу 

ЛЕКЦІЇ 

1. Основи  використання енергії вітру 

1.1 Розвиток вітроенергетики. Фізичні основи  використання енергії вітру 

1.2 Основи теорії  вітроелектричних установок     

2. Конструкція  вітроустановок  та особливості  їх експлуатації 

2.1 Конструкція вітроустановок 

2.2 Управління і регулювання параметрів вітроелектричних  установок 

2.3 Режими роботи та схеми з'єднань вітроелектричних установок 

3. Екологічні та економічні аспекти вітроенергетики 

3.1 Екологічні аспекти вітроенергетики 

3.2 Економічні аспекти вітроенергетики 

 

ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ 

ОВЕ-1 – Дослідження особливостей роботи асинхронного генератора на автономне 

навантаження; 

ОВЕ-2 – Дослідження особливостей роботи асинхронного генератора паралельно з 

мережею; 

ОВЕ-3 – Дослідження особливостей конструкції синхронних генераторів з 

постійними магнітами; 

ОВЕ-4 – Дослідження роботи синхронного генератора з постійними магнітами; 

ОВЕ-5 – Оцінка параметрів вітродвигунів; 

ОВЕ-6 – Визначення вироблення електричної енергії для заданих умов. 



 

 

5. Система оцінювання та вимоги  

5.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 

курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно   

75-89 добре  

60-74 задовільно  

0-59 незадовільно 

 

5.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з навчальної 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість 

балів з поточного тестування та самостійної роботи складатиме не менше 60 балів. 

 

Максимальне оцінювання: 

Теоретична 

частина 

Лабораторна частина 

Бонус Разом 
При 

своєчасному 

складанні 

При 

несвоєчасному 

складанні 

66 30 20 4 100 

 

Лабораторні роботи приймаються за контрольними запитаннями до кожної з 

роботи. 

 

Теоретична частина оцінюється за результатами здачі контрольної тестової 

роботи, яка містить 20 запитань, з яких 17 – прості тести (1 правильна відповідь), 3 

задачі.  

 

5.3. Критерії оцінювання підсумкової роботи  

17 тестових завдань з чотирма варіантами відповідей, 1 правильна відповідь 

оцінюється у 3 бали (разом 51 бал). Опитування за тестом проводиться з 

використанням технології Microsoft Forms Office 365.  

Задачі наводяться також у системі Microsoft Forms Office 365. Вирішена на 

папері задача сканується (фотографується) та відсилається на електронну пошту 

викладача впродовж часу, відведеного на здачу теоретичної частини. Несвоєчасно 

вислана відповідь враховується такою, що не здана.  

Правильно вирішена задача оцінюється в 5 балів, причому: 

− 5 балів – відповідність еталону, з одиницями виміру; 

− 4 бали – відповідність еталону, без одиниць виміру або помилками в 

розрахунках; 

− 3 бали – незначні помилки у формулах, без одиниць виміру; 

− 2 бали – присутні суттєві помилки у рішенні; 

− 1 бал – наведені формули повністю не відповідають еталону;  

− 0 балів – рішення не наведене. 



 

 

5.4. Критерії оцінювання лабораторної роботи  

З кожної лабораторної роботи здобувач вищої освіти отримує 5 запитань з 

переліку контрольних запитань. Кількість вірних відповідей визначають кількість 

отриманих балів. 

 

6. Політика курсу 

6.1. Політика щодо академічної доброчесності  

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для 

опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з 

поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на 

засудженні практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення 

опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації 

(вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі). Політика 

щодо академічної доброчесності регламентується положенням "Положення про 

систему запобігання та виявлення плагіату у Національному технічному університеті 

"Дніпровська політехніка". http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_ 

documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf. 

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути 

виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

 

6.2.Комунікаційна політика 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту. 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 

університетську електронну пошту.  

 

6.3. Політика щодо перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються 

на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 

6.4 Політика щодо оскарження оцінювання 

Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

опротестувати виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.  

 

 

 

6.5. Відвідування занять 

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є обов’язковим. 

Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в університетських 

заходах, академічна мобільність, які необхідно підтверджувати документами. Про 
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відсутність на занятті та причини відсутності здобувач вищої освіти має повідомити 

викладача або особисто, або через старосту.  

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням з керівником курсу. 

 

 

6.6. Бонуси  

Наприкінці вивчення курсу та перед початком сесії здобувача вищої освітим 

буде запропоновано анонімно заповнити електронні анкети (Microsoft Forms Office 

365), які буде розіслано на ваші університетські поштові скриньки. Заповнення анкет є 

важливою складовою вашої навчальної активності, що дозволить оцінити дієвість 

застосованих методів викладання та врахувати ваші пропозиції стосовно покращення 

змісту навчальної дисципліни «Основи вітроенергетики». За участь у анкетуванні 

здобувач вищої освіти отримує 4 бали. 
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