
Інформаційна довідка 

 

Вид і назва: навчальна дисципліна «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії в 

електроенергетичних системах та електротехнічних комплексах»  

Код: ЗНП В.02 

Тип: вибіркова 

Рівень: третій (освітньо-науковий) рівень підготовки (PhD) 

Семестр, в якому викладається: 4-й 

Кількість кредитів ЄКТС: 5 (150 годин) 

Лектор (викладач): д.т.н., доц. Тугай Д.В. 

Результати навчання: (компетенції) 

– здатність здійснювати аналіз і синтез структурних схем та моделей ЕЕС, ЕТК та їх 

елементів; 

– здатність здійснювати ідентифікацію об’єктів ЕЕС, ЕТК та їх елементів; 

– здатність здійснювати імітаційне моделювання; 

– здатність класифікувати види нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії; 

– здатність розуміти методи та принципи побудови різних видів відновлювальних джерел 

енергії, їх основних технічних параметрів та принципів функціонування, порядок і методи 

розрахунку конкретних типів відновлювальних джерел енергії; 

– здатність оцінювати роль нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії як одного із 

заходів енергозбереження в подальшому розвитку енергетики; 

– здатність розробляти оптимальні схемні рішення енергосистем з поєднанням елементів 

традиційної і нетрадиційної енергетики. 

Дисципліни, на які спирається: електричні системи та мережі, електропостачання міст 

та промислових підприємств, комп’ютерні інформаційні технології в енергетиці.  

Зміст:  

ЗМ 1. Основні види нетрадиційних джерел енергії.  

ЗМ 2. Ідентифікація об’єктів та моделювання процесів в них. 

ЗМ 3. Математичне моделювання процесів в електричних мережах з нетрадиційними та 

відновлюваними джерелами енергії.   

Форми та методи навчання: 

Під час навчання використовуються словесні, наочні, практичні, індуктивні, 

аналітичні методи; рішення задач, конспектування лекцій, самостійна робота. Методи 

навчання спрямовані на активізацію самостійної роботи, виховання творчого підходу до 

вирішення професійних завдань. 

При проведенні лекцій передбачено використання мультимедійних засобів. 

Практичні заняття супроводжуються демонстрацією наочної інформації, 

використанням спеціалізованого ліцензованого програмного забезпечення. 

Мова навчання: українська. 

 

 

 

 

 

 

 



Informational reference 

 

Type and name: academical discipline «Unconventional and renewable energy sources in 

electric power systems and electrotechnical systems». 

Code: CC S.02 

Type: selective. 

Level: the third (educational-scientific). 

Semester: 4. 

Amount of ECTS credits: 5 (150 hours) 

Lecturer: assistant professor Tuhai D.V. 

Learning outcomes: (competences) 

– ability to perform analysis and synthesis of structural schemes and models of EPS, ETS and 

their elements; 

– ability to identify the objects of the EES, the ETC and their elements; 

– ability to perform simulation; 

– ability to classify types of unconventional and renewable energy sources; 

– the ability to understand the methods and principles of constructing various types of renewable 

energy sources, their main technical parameters and principles of operation, the order and 

methods of calculating specific types of renewable energy sources; 

– ability to evaluate the role of unconventional and renewable energy as one of the energy saving 

measures in the further development of energy; 

– ability to develop optimal circuit solutions of power systems with a combination of elements of 

traditional and unconventional energy. 

Reference disciplines: electric systems and networks, power supply of cities and industrial 

enterprises, computer information technologies in power engineering. 

Content:  

Content Module 1. The main types of renewable energy sources.  

Content Module 2. The objects identification and simulation processes in them. 

Content Module 3. Mathematical modeling of processes in electric networks with 

unconventional and renewable energy sources. 

Mode and methods of attendance:  

For study are used verbal, visual, practical, inductive, analytical methods; problem 

solving, note-taking lectures, self-study. Methods of training are aimed at activating independent 

work, educating a creative approach to solving professional problems. 

 During the lectures could be used multimedia devices. Practical exercises are 

accompanied by a demonstration of visual information and specialized licensed software usage. 

Language learning: Ukrainian. 



Информационная  справка 

 

Вид и название: учебная дисциплина «Нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии в электроэнергетических системах и электротехнических комплексах»  

Код: ЗНП В.02 

Тип: выборочная 

Уровень: третий (образовательно-научный) уровень подготовки (PhD) 

Семестр, в котором преподается: 4 

Количество кредитов ECTS: 5 (150 часов) 

Лектор (преподаватель): д.т.н., доц. Тугай Д.В. 

Результаты обучения: (компетенции) 

– способность осуществлять анализ и синтез структурных схем и моделей ЭЭС, ЭТК и их 

элементов; 

– способность осуществлять идентификацию объектов ЭЭС, ЭТК и их элементов; 

– способность осуществлять имитационное моделирование; 

– способность классифицировать виды нетрадиционных и возобновляемых источников 

энергии; 

– способность понимать методы и принципы построения различных видов 

возобновляемых источников энергии, их основных технических параметров и принципов 

функционирования, порядок и методы расчета конкретных типов возобновляемых 

источников энергии; 

– способность оценивать роль нетрадиционных и возобновляемых источников энергии как 

одного из мероприятий энергосбережения в дальнейшем развитии энергетики; 

– способность разрабатывать оптимальные схемные решения энергосистем с сочетанием 

элементов традиционной и нетрадиционной энергетики. 

Дисциплины, на которые опирается: электрические системы и сети, электроснабжение 

городов и промышленных предприятий, компьютерные информационные технологии в 

энергетике. 

Содержание:  

СМ 1. Основные виды нетрадиционных источников энергии. 

СМ 2. Идентификация объектов и моделирование процессов в них. 

СМ 3. Математическое моделирование процессов в электрических сетях с 

нетрадиционными и возобновляемыми источниками энергии. 

Формы и методы обучения:  

Во время обучения используются словесные, наглядные, практические, 

индуктивные, аналитические методы; решение задач, конспектирования лекций, 

самостоятельная работа. Методы обучения направлены на активизацию самостоятельной 

работы, воспитание творческого подхода к решению профессиональных задач. 

 При проведении лекций предусмотрено использование мультимедийных средств. 

Практические занятия сопровождаются демонстрацией наглядной информации, 

использованием специализированного лицензионного программного обеспечения. 

Язык обучения: украинский. 

 


