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Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програма навчальної дисципліни «Перетворення енергії вітру в електричну енергію» 

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: 

- знань основних положень методології наукового дослідження за дисципліною; 

- практичних навиків до використання спеціальних методів вітроенергетики при 

виконанні наукових досліджень; 

- практичних навиків пошуку самостійного вирішення наукових завдань, організації і 

проведення наукових досліджень в процесі майбутньої наукової діяльності в галузі 

вітроенергетики; 



- знань стосовно структури та напрямів розвитку генеруючих потужностей 

Об’єднаної енергосистеми України, перспективних режимів роботи, можливостей 

інтегрування об’єктів вітроенергетики, методів прогнозування розвитку енергетики та 

процесів притаманних вітроенергетиці.  

Предметом навчальної дисципліни є наукові засади методів обчислення 

метрологічних параметрів характеристик вітру; методів визначення потенціалу вітрової 

енергії, визначення та розрахунку основних параметрів вітроенергетичних установок з 

різними типами вітродвигунів; методів оцінки аеродинамічних характеристик вітру та 

визначення аеродинамічних коефіцієнтів; методів вимірювання швидкості вітру; методів 

оцінки виробітку електроенергії вітровими електричними установками на площадках ВЕС за 

даними автоматизованої реєстрації характеристик вітру; методичних засад вибору 

площадок під будівництво вітроустановок та вітроелектростанцій. 

Програмні результати навчання:  

Компетенції: здатність користуватись науковою і технічною термінологією, що 

стосується ключових понять дисципліни; користуватись довідковою і науково-технічною 

літературою з дисципліни, володіти навиками пошуку необхідної інформації; користуватись 

даними, зареєстрованими в системі державних метеостанцій України; обчислювати 

метеорологічні параметри характеристик вітру; визначати потенціал вітрової енергії; 

оцінювати потужність вітрового потоку для розрахунку вітроустановок, визначати та 

розраховувати основні параметри вітроенергетичних установок з різними типами 

вітродвигунів; оцінювати аеродинамічні характеристики вітру та визначати аеродинамічні 

коефіцієнти; освоїти методи вимірювання швидкості вітру; оцінювати виробіток 

електроенергії вітровими електричними установками на площадках ВЕС за даними 

автоматизованої реєстрації характеристик вітру; використовувати методичні засади 

вибору площадки під будівництво вітроелектростанцій.  

Знання: знати та використовувати методи обчислення метеорологічних параметрів 

характеристик вітру; методи визначення потенціалу вітрової енергії; методи визначення 

та розрахування основних параметрів вітроенергетичних установок з різними типами 

вітродвигунів; методи оцінки аеродинамічних характеристик вітру та визначення 

аеродинамічних коефіцієнтів; методи вимірювання швидкості вітру; методи оцінки 

виробітку електроенергії вітровими електричними установками на площадках ВЕС за 

даними автоматизованої реєстрації характеристик вітру; методичні засади вибору 

площадок під будівництво вітроустановок та вітроелектростанцій. 

Уміння: застосовувати спеціальні обчислювальні методи та методи аналізу при 

використанні отриманих знань; визначати метеорологічні і енергетичні характеристики 

вітру, що мають значення для вітроенергетики; визначати вітровий енергетичний 

потенціал регіонів України; вимірювати швидкості вітру; оцінювати аеродинамічні 

характеристик вітру та визначати аеродинамічні коефіцієнти; розраховувати основні 

параметри вітроенергетичних установок з різними типами вітродвигунів; вибирати 

площадки під будівництво вітроустановок та вітроелектростанцій. 

Досвід: аналізувати вітроенергетичні установки за типом та конструкцією; 

оцінювати виробітку електроенергії вітровими електричними установками за 

метеорологічними даними характеристик вітру з різними типами вітродвигунів; 

використовувати вітроустановки в автономному режимі роботи та роботи на 

централізовану електромережу; вибирати площадки під будівництво вітроустановок та 

вітроелектростанцій. 



2. Зміст навчальної дисципліни 

1. Вступ до дисципліни.  

2. Основні характеристики при перетворюванні енергії вітру в електричну енергію зі 

змінними в часі параметрами  

3. Оцінка виробітку електроенергії при перетворюванні енергії вітру в електричну енергію зі 

змінними в часі параметрами 

4. Вибір площадок під будівництво вітроелектростанцій 

 

 

3. Навчальні матеріали та ресурси 

Основні інформаційні ресурси: 

1. Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії / Кудря С. О. − Підручник. – Київ: 

Національний технічний університет України («КПІ»), 2012.–495с. 

2. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Нетрадиционные возобновляемые  источники энергии. / 

Учебное издание.  М.: ИП РадиоСофт, 2008.  228 с. 

3. Інститут відновлюваної енергетики НАН України. Історія становлення, сучасність та 

перспективи Видання друге, розширене та доповнене/ За ред. С.О. Кудрі. – Київ: Інститут 

відновлюваної енергетики НАН України, 2020. – 108 с. 

4. Кривцов В.С., Олейников А.М., Яковлев А.И. Неисчерпаемая энергия. Кн.2, 

Ветроэлектрогенераторы. Ветроэнергетика  Харьков: Нац. Аэрокосм.ун-т «ХАИ», 

Севастополь: Сев.нац.техн.ун-т, 2004.  

5. Кривцов В.С., Олейников А.М., Яковлев А.И. Неисчерпаемая энергия. Кн.4, 

Ветроводородная энергетика  Харьков: Нац. Аэрокосм.ун-т «ХАИ», Севастополь: 

Сев.нац.техн.ун-т, 2007. 

6.  Відновлювані джерела енергії / / За ред. С.О. Кудрі. – Київ: Інститут відновлюваної 

енергетики НАНУ, 2020. – 392 с.  

Додаткові: 

7. Шефтер Л.И. Использование энергии ветра. - М.: Энергоатомиздат, 1983. – 200 с. 

8.  Сборник научных трудов Гидропроекта. Вып. 129. Ветроэнергетические станции / Под 

ред. Н.А. Рисышева. – М., 1988 – 224 с. 

9. ДСТУ 3896:2007 Вітроенергетичні установки та вітроелектричні станції. Терміни та 

визначення. –К.: Держспоживчстандарт України, 2008.-24с. 

10. ДСТУ 2275-93 Енергоощадність. Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії. 

Терміни та визначення. –К.: Держстандарт України, 1994.-52с. 

11. Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних джерел енергії України. Заг. ред. С.О. 

Кудрі. Київ: Інститут відновлюваної енергетики НАН України, 2020. − 82 с. 

12. Мхітарян Н.М.,Тучинський Б.Г., Кудря С.О. Причини та   результати перегляду 

оцінки потенціалу вітрових електростанцій України. Журнал Відновлювана енергетика. – 

2020. №1 (60). – с. 8-16. https://doi.org/10.36296/1819-058.2020.1(60).6-16 

13. Твайделл Дж., Уэйр А. Возобновляемые источники энергии. – М.: Энергоатомиздат. 

1990. –  344 с. 

14. Ветроэнергетика/Под ред. Д. де Рензо; Пер. с англ. – М.: Энергоатомиздат, 1982. – 

72 с. 

15. Безруких П.П. Возобновляемая энергетика: вчера, сегодня, завтра. // Энергетические 

станции. 2005. – №2, С. 35–47. 

16. Тучинський Б.Г., Точений В.А., Іванченко І.В., Кудря С.О. Математична модель аналізу 

чутливості економічної ефективності інвестиційного проекту вітрової електростанції. 

Відновлювана енергетика. 2020. № 3. С. 42-50. 

https://doi.org/10.36296/1819-058.2020.1(60).6-16


17.  Андрианов В.Н., Быстрицкий Д.Н., Вашкевич К.П., Секторов В.Р. 

Ветроэлектрические станции. – М.-Л.: Госэнергоиздат, 1960. –320с. 

18.  Энергетика: история, настоящее и будущее. Т. 4. Возобновляемая энергетика. 

Функционирование и развитие энергетики в современном мире. –  Киев, 2010. – 612 с. 

19.  Сабинин Г.Х. Теория и аэродинамический расчет ветряных двигателей. Труды ЦАГИ, 

вып. 104, 1931. 

20.  Методика расчета аэродинамических характеристик быстроходных 

ветродвигателей / Шевченко Ю.В., Ефремов И.И., Халай Ю.Л.: Киев, Политехн. ин-т. – 

Киев, 1988, – 14 с.: ил. Деп. в УкрНИИНТИ №389-Ук 89. 

21. Енергетичне законодавство. Збірник нормативно-правових актів України (станом на 

1 лютого 2003р.). за заг. Ред. Ю.С. Шемшученка, В.П. Нагребельного. Київ. 2003. – 731с.  

 

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 Основні характеристики та принципи перетворення енергії вітру. Засоби для перетворення 

енергії вітру. Особливості розвитку світової вітроенергетики і вітроенергетики України. 

Нові можливості та перспективи вітроенергетики. 

Літературні джерела [1, 2, 4, 6, 12-15, 17] 

2 Методи визначення енергетичного потенціалу вітру. Енергетичні ресурси вітру в Україні 

та оцінка можливостей його промислового освоєння. 

Літературні джерела [1, 4, 7, 11, 12] 

3 Вісь координат і аеродинамічні коефіцієнти. Центр тиску. Індуктивний опір лопаті. 

Теорема Н.Є. Жуковського про підйомну силу лопаті. Побудова аеродинамічних 

залежностей ротора. Аеродинамічні сили на роторі. Аеродинамічний розрахунок ротора. 

Побудова аеродинамічної характеристики ротора. 

Літературні джерела [1, 4, 19, 20] 

4 Методи та засоби вимірювання швидкості вітру. Стандарти щодо вимірювання швидкості 

вітру в Україні. 

Літературні джерела [1, 3, 4, 9, 10] 

5 Вітродвигуни, що використовують силові властивості потоку. Вітродвигуни, що 

використовують швидкісні властивості потоку. Вітродвигуни, що використовують 

комбіновано властивості вітрового потоку. Установки з синхронними генераторами. 

Установки з асинхронними генераторами. Вимоги електрообладнання 

вітроелектростанцій. 

Літературні джерела [1, 3, 4, 9, 17] 

6 Характеристика чинників вітрового потоку, що впливають на виробництво енергії. Режими 

вітрового потоку. Вітровий кадастр. Оцінка виробітку електроенергії вітроустановкою. 

Літературні джерела [1-5, 14-16] 

7 Методика вибору площадки під будівництво вітроелектростанції. 

Літературні джерела [1, 9, 12-16, 21] 

8 Нормативна документація для вибору площадок в світі та в Україні.  



Літературні джерела [1, 9, 12-16, 21] 

9 Оцінка перспективності використання площадок під будівництво вітроелектростанцій та 

визначення ефективних методів проведення розрахунків. 

Літературні джерела [1-4, 12-16, 21] 

 

Практичні заняття 

№ 

з/п 
Назва теми заняття та перелік основних питань 

1 Сучасні тенденції використання енергії вітру 

2 Визначення енергетичного потенціалу вітру на території України 

3 Побудова аеродинамічних залежностей ротора та аеродинамічний розрахунок ротора 

4 Вимірювання швидкості вітру 

5 Класифікація вітродвигунів та їх робота при змінних параметрах вітру 

6 Побудова вітрового кадастру 

7 Вибір площадок під будівництво вітроелектростанції за методичними матеріалами 

8 Вибір площадок під будівництво вітроелектростанції за нормативною документацією 

України 

9 Проведення оцінки перспективності використання площадок під будівництво 

вітроелектростанцій із застосуванням спеціальних обчислювальних та аналітичних 

методів 

 

Самостійна робота студента 

№з/п Вид самостійної роботи Кількість годин 

СРС 

1 Підготовка до аудиторних занять 44 

2 Підготовка до заліку 10 

 Всього 54 

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: залік 

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 – залік 

Залікова робота складається з двох теоретичних запитань. Критерії оцінювання  заліку: 

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 залік. 

Максимальний рейтинг заліку Rз = 40 балів. 

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

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

нечіткі. 

Рейтинг заліку Rз  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. Потенціал вітрової енергії. 

2. Аеродинамічні характеристики вітру та визначення аеродинамічних коефіцієнтів. 

3. Методи вимірювання швидкості. 

4. Класифікація вітродвигунів. 

5. Методи оцінки виробітку електроенергії вітроустановок. 

6. Головні характеристики для вибору площадки під будівництво вітроелектростанцій. 

 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено директором, завідувачем відділу вітроенергетики, д.т.н., проф., чл.-кор НАН 

України Кудрею С.О.  

Ухвалено вченою радою ІВЕ НАН України (протокол № ___ від ____________) 
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