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Програма навчальної дисципліни 

1. Описнавчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програма навчальної дисципліни «Методи аналізу та прогнозування розвитку відновлюваних 

джерел енергії» складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії з 

галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка». 

Метою навчальної дисципліни є формування у аспірантів системи здатностей  ставити та 

розв’язувати комплексні наукові задачі під час  дослідницько-інноваційної діяльності у сфері 

відновлюваної енергетики.  

Предметом навчальної дисципліни єнаукові засади щодо методів, організаційних та   

технологічних заходів проведення наукових досліджень в області відновлюваної енергетики при 

прогнозуванні результатів застосування різних джерел енергії.Ці питання в даному курсі 
розглядаються комплексно з урахуванням сучасних вимог до знань з технічних, технологічних і 

економічних аспектів відновлюваної енергетики. 

Програмні результати навчання:  
Компетенції:здатність виконувати оригінальні дослідження,  досягати наукових результатів, які 

створюють нові  знання у галузі відновлюваної енергетики; здатність усно і письмово презентувати 

та  обговорювати результати наукових досліджень українською та англійською  мовами; здатність 

вирішувати наукові задачі підвищення  надійності та ефективності функціонування  



електроенергетичних систем на основі комплексного застосування ВДЕ, обумовлених  необхідністю 

забезпечення сталого розвитку держави; здатність виявляти, ставити та вирішувати  задачі 
дослідницького характеру в галузі  відновлюваної енергетики, оцінювати та забезпечувати  якість 

виконуваних досліджень; здатність дотримуватись етики досліджень, а  також правил академічної 

доброчесності в наукових дослідженнях та науково-педагогічній діяльності.   
Знання: знати основні положення методології наукового дослідження; загальнонаукові методи 

проведення сучасного наукового дослідження; спеціальні методи наукових досліджень; загальні вимоги 

до структури, змісту, мови і оформлення наукових робіт; основні принципи організації і планування 
наукової роботи; вимоги до науково-дослідницької роботі. 

Уміння:застосовувати необхідні методи наукового дослідження при розробці наукових робіт; 

використовувати спеціальні методи при виконанні наукових досліджень; організовувати і проводити 
наукові дослідження в процесі підготовки дисертації; знаходити, обробляти і зберігати інформацію, 

отриману в результаті вивчення наукової літератури; здійснювати апробацію і впровадження 

результатів дослідження в практику; володіти навичками пошуку самостійного вирішення наукових 
завдань; вибирати  теми наукової роботи; оформляти результати дослідницьких робіт; готувати та 

захищати представлення наукової роботи; формулювати навчальні цілі та обирати відповідний 

навчальний матеріал і його структуру. 

Досвід:оцінювати нові ідеї;  вибирати та застосовувати раціональні методи для вирішення 

конкретних задач відновлюваної енергетики з потребою в прогнозуванні роботи різних джерел 

енергії;  проводити пошук, накопичення й обробку наукової інформації, необхідної для вирішення 
наукової задачі й прийняття рішень;  професійно будувати публічну промову; формувати науково-

розробницькі завдання, обґрунтовувати напрями досліджень виходячи зі стану світових розробок; 

проводити та аналізувати навчальні заняття різних видів. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 

1. Властивості часових рядів. 

2. Основи теорії стохастичного прогнозування.  

3. Параметричні моделі часових рядів.  
4. Операції з часовими рядами в системі «Статистика». 

5. Прогнозування з використанням моделі ARIMA.  

6. Прогнозування в системі «Статистика». 
7. Теоретичні та методичні засади прогнозування розвитку енергетики. 

8. Прогнозування поточної потужності вітроелектричних станцій. 

9. Прогнозування поточної потужності сонячних електростанцій.  

3. Навчальні матеріали та ресурси 

Основні інформаційні ресурси: 
1. Відновлювані джерела енергії / За ред. С.О. Кудрі. – Київ: ІВЕ НАНУ, 2020. – 392 с. 

2. Бендат Дж., Пирсол А. Прикладнойанализслучайныхданных. Пер. с англ. М.: Мир, 1989. – 540 

с. 
3. Кириленко О.В. Математичне моделювання в електроенергетиці: підручник. Львів : 

«Львівська політехніка». 2010. – 608 с. 

4. Боровиков В.П., Ивченко Г.И. Прогнозирование в системе STATISTICA в среде Windows. – М.: 
Финансы и статистика, 2006. – 368 с. 

5. Халафян А.А. STATISTICA 6. Статистическийанализданных. Учебник – М.: ООО «Бином-

Пресс», 2008 г. – 512 с. 

6. Розанов Ю.А.Теориявероятностей, случайныепроцессы и математическая статистика. М.: 
Наука, 1985. 

7. Комплексне використання відновлюваних джерел енергії: курс лекцій / [Електронний ресурс] 

https://classroom.google.com/c/MjUxOTY2OTAxNjI2?cjc=ul2xsb6. 

Додаткові: 



8. Гаевський А.Ю., Мельник О.В. Прогнозированиемощности ФЭС на основеспутниковыхданных // 

Матеріали ХІV конференції «Відновлювана енергети-ка ХХІ століття», 2013. – С.248-249. 
9. Кузнєцов М.П. імовірнісні характеристики потужності вітроелектричних станцій у складі 

електроенергетичної системи: дис. ... докт. техн. наук : 05.14.08 / М.П. Кузнєцов; Ін-т 

відновлюваної енергетики НАН України. – К., 2015. – 302 с. 
10. Костюковський Б.А. Методи та засоби прогнозування розвитку структури генеруючих 

потужностей об'єднаних електроенергетичних систем в умовах ринкового регулювання діяльності 

в електроенергетиці: дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Б.А. Костюковський; Ін-т загальної 

енергетики НАН України ; наук. кер. Кулик М.М. – К., 2007. – 161 с. 
11. Лукашин Ю.П. Адаптивныеметодыкраткосрочногопрогнозированиявре-менныхрядов. — М.: 

Финансы и статистика, 2003.Статистическое модели-рование и прогнозирование. Учебноепособие. 

(Под ред. А. Г. Гранберга). — М.: Финансы и статистика, 1990. 

Навчальний контент 

4. Методика опанування навчальної дисципліни(освітнього компонента) 

Лекційні заняття 

№ 

з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань 

(перелік дидактичних засобів, посилання на інформаційні джерела) 

1 Структура курсу. Вступ до дисципліни. Властивості часових рядів. 

літературні джерела1, 2 

2 Основи теорії стохастичного прогнозування. Прогнозування стаціонарних послідовностей.   

літературні джерела3, 4 

3 Параметричні моделі часових рядів. Нестаціонарні часові ряди. 

літературні джерела [5, 6 

4 Загальна характеристика обчислювальної системи «Статистика». Операції з часовими рядами в 

системі «Статистика». 

літературні джерела [5 

5 Прогнозування з використанням моделі ARIMA. Ідентифікація моделей прогнозування.  

літературні джерела [4, 6 

6 Оцінювання параметрів моделей ARIMA. Прогнозування в системі «Статистика».  

літературні джерела [4 

7 Вплив відновлюваної енергетики на роботу енергосистеми. Теоретичні та методичні засади 

прогнозування розвитку енергетики. 

літературні джерела [2, 7 (л. 4) 

8 Вибір математичних моделей для прогнозування кліматичних факторів. Прогнозування поточної 
потужності вітроелектричних станцій.  

літературні джерела [2, 4, 7 (л. 5) 

9 Прогнозування поточної потужності сонячних електростанцій. Можливості впровадження 

відновлюваної енергетики в залежності від якості прогнозування їх роботи.  

літературні джерела [2, 7 (л. 5) 

Самостійна робота студента 

№з/п Вид самостійної роботи Кількість годин СРС 

1 Підготовка до аудиторних занять 20 

2 Підготовка до заліку 4 



Політика та контроль 

5. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

 Система вимог, які викладач ставить перед аспірантом: 

˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено 

оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі 
нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали 

нараховують за відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях;  

˗ правила поведінки на заняттях: аспірант має можливість отримувати бали за відповідні 

види навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни; 
˗ використання засобів пошуку інформації на Google-сторінці викладача, в інтернеті; 

˗ правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали не 

входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали;     
˗ політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, правила 

етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що працюють і 

навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при вивченні та 

складанні контрольних заходів з дисципліни; 
˗ при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна 

пошта, переписка на форумах та у соц. мережах тощо) необхідно дотримуватись 

загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування робочим 
часом викладача.  

6. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування під час лекцій та практичних занять. 
Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 

вимог силабусу. 

Семестровий контроль: екзамен 

Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів. 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

 

Загальна рейтингова оцінка студента після завершення семестру складається з балів: 

– відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях (9 лекцій); 

– відповіді під час практичних занять (9 занять) 

– залік. 

Відповіді під час проведення експрес-опитувань  

Ваговий бал – 3,5 

Максимальна кількість балів на всіх заняттях – 3,5 балів × 18 = 63 бали. 

 

Форма семестрового контролю – екзамен 

Екзаменаційна робота складається з двох теоретичних запитань та практичної задачі. Критерії 

оцінювання  екзамену: 
Рейтинг Rс ≥ 0,6*R, тобто 60 балів – зараховується автоматично. 

Рейтинг Rс в межах (0,4 – 0,59)*R, тобто 40 – 59  балів – студенти складають іспит. 

Максимальний рейтинг екзаменуRз = 40 балів. 



Рейтинг екзаменуRз = 33 – 40 балів – студент дав вичерпні відповіді на всі питання  (при 

необхідності – і на додаткові), дає чіткі визначення всіх понять і величин, відповіді логічні і 
послідовні. 

Рейтинг екзаменуRз = 25 – 32 балів – відповідаючи на питання, студент припускається окремих 

помилок, але може їх виправити за допомогою викладача; знає визначення основних понять і величин 
дисципліни, в цілому розуміє фізичну суть процесів в об’єктах, які вивчав. 

Рейтинг екзаменуRз = 16 – 24 балів – студент частково відповідає на екзаменаційні питання, 

показує знання, але недостатньо розуміє фізичну суть процесів. Відповіді непослідовні і нечіткі. 

Рейтинг екзаменуRз 15 балів – у відповіді студент припускається суттєвих помилок, проявляє 

нерозуміння фізичної суті процесів, не може виправити помилки за допомогою викладача. Відповіді 
некоректні, а в деяких випадках не відповідають суті поставленого питання. 

 

7. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Перелік тем, які виносяться на семестровий контроль: 

1. Питання по предмету «Методи аналізу та прогнозування розвитку ВДЕ» 

1. Методи прогнозування природних факторів.  

2. Відмінності фізичних та статистичних методів. 
3. Часові ряди. Означення, властивості. 

4. Параметричні моделі часових рядів. Нестаціонарні часові ряди. 

5. Прогнозування стаціонарних послідовностей. 
6. Операції з часовими рядами в системі «Статистика». 

7. Прогнозування з використанням моделі авторегресії (ARIMA).  

8. Автокореляційні функції, їх роль  при статистичному прогнозуванні. 
9. Ідентифікація авторегресійних моделей прогнозування. 

10. Прогнозування в системі «Статистика». 

11. Короткотермінове та довгострокове прогнозування в енергетиці.  

12. Вплив неконтрольованої генерації на роботу енергосистеми.  
13. Математичні моделі для прогнозування кліматичних факторів.  

14. Прогнозування поточної потужності вітроелектричних станцій. 

15. Прогнозування поточної потужності сонячних електростанцій.  
16. Фактори, що впливають на точність прогнозу потужності ВЕС та СЕС. 

17. Можливості впровадження ВДЕ в залежності від якості прогнозування. 

18. Законодавчі вимоги до прогнозування роботи ВЕС та СЕС. 

 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено завідувачем відділу комплексних енергосистем, д.т.н. Кузнєцовим М.П. 

Ухвалено вченою радою ІВЕ НАН України (протокол №8   від29.03.2021 р.) 
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