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Силабус навчальної дисципліни 
«АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ» 
Освітньо-професійної програми «Електротехнічні системи 

електроспоживання» 
    Галузь знань: : 14 «Електрична інженерія» 

Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 
Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента ОП 
Курс 3 курс 
Семестр 6 семестр 
Обсяг дисципліни,  
кредити ЄКТС/години 

4,5 кредитів/135 годин 

Мова викладання Українська, англійська, російська 
Що буде вивчатися 
(предмет вивчення) 

Предметом вивчення є сучасні системи альтернативного 
генерування електричної енергії 

Чому це цікаво/треба 
вивчати (мета) 

Метою вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань у галузі 
синтезу та аналізу систем альтернативного генерування 
електричної енергії. 

Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

Результатами навчання є набуття студентами теоретичних та 
практичних навичок щодо особливостей синтезу та аналізу систем 
альтернативного генерування електричної енергії. 

Як можна користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями (компетентності) 

Набуті знання дозволяють слухачам розвинути як загальні 
компетентності: здатність генерувати нові ідеї (креативність), 
здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність до 
абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
так і фахові компетентності: вміння спілкуватися в діалоговому 
режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в галузі 
наукової діяльності за спеціальністю, здатність інтегрувати знання 
з інших галузей, застосовувати системний підхід та враховувати 
нетехнічні (економічні, правові, соціальні та екологічні) аспекти 
при розв’язанні інженерних задач та проведенні наукових 
досліджень, здатність використовувати знання й  практичні 
навички щодо розробки технічного завдання, техніко-
економічного обґрунтування необхідності виконання науково-
дослідних робіт тощо.  

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Сфера застосування, основні терміни, 
визначення та поняття в галузі синтезу та аналізу систем 
альтернативного генерування електричної енергії; вимоги до 
відновлювальних джерел енергії; методологія синтезу та аналізу 
систем альтернативного генерування електричної енергії. 
Застосування наукових підходів для формування складу, 
конфігурації та структури об’єктів систем альтернативного 
генерування електричної енергії. 
Види занять: лекційні, лабораторні та практичні заняття. 
Методи навчання: семінари-дискусії, рольові ігри, мозкові 
штурми, доповіді-презентації, кейси тощо. 
Форми навчання: очна, заочна, дистанційна. 



Пререквізити «Теоретичні основи електротехніки», «Електрична частина станцій 
та підстанцій» 

Пореквізити Візуальне проектування відновлювальних електроенергетичних 
систем. 

Інформаційне забезпечення 
з репозитарію та фонду 
НТБ НАУ 

Навчальна та наукова література: 
1. ПУЕ, видання третє, перероблене і доповнене, 2010, 736 с. 
2. Козлов В.Д., Захарченко В.П., Тачиніна О.М. Електрична 
частина станцій та підстанцій.– К. : НАУ, 2018. – 312 с. 
3.Радовенчик В.М. Альтернативні джерела енергії: Курс лекцій в 
електронному вигляді. – 373 с.  
4. Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії: Навчальний 
посібник / О.І.Соловей, Ю.Г.Лега, В.П.Розен та ін. – Черкаси: 
ЧДТУ, 2007. – 483 с.  
5. Маляренко В.А. Енергетика і навколишнє середовище. – Х.: 
Видавництво САГА, 2008. – 364 с.  
6. Вимоги до вітрових та сонячних електростанцій при їхній роботі 
паралельно з об’єднаною енергетичною системою України. СОУ 
НЕК ХХ.ХХХ:2017  Державне підприємство «Національна 
енергетична компанія «Укренерго» Проект. Київ 2017. 

Локація та матеріально-
технічне забезпечення 

03058, Україна, м. Київ, просп. Любомира Гузара,1,  
Національний авіаційний університет, 11 корпус, ауд. 403. 
Мультимедійні аудиторії для проведення лекційних та практичних 
занять. 

Семестровий контроль, 
екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Кафедра комп’ютеризованих електротехнічних систем та 
технологій (КЕСТ) 

Факультет Аерокосмічний факультет 
Викладач(і) 

 

ПІБ: Сірий Дмитро Терентійович 
Посада: доцент кафедри КЕСТ 
Вчений ступінь: кандидат технічних 
наук 
Профайл викладача: 
Тел.: 066 975 03 43 
E-mail: dts_bbc@ukr.net 
Робоче місце: Національний авіаційний 
університет, 11 корпус, ауд. 401 

Оригінальність навчальної 
дисципліни 

Авторський курс 
Навчальна дисципліна електротехнічної галузі має спрямованість 
на особливості синтезу оптимальних виходячи з критеріїв 
«ціна/якість» об’єктів відновлювальних електроенергетичних 
систем. 

Лінк на дисципліну https://classroom.google.com 
 


