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Робоча програма навчальної дисципліни «Електричні генератори у системах відновлю-

ваної енергетики» для здобувачів вищої освіти третього (першого наукового) рівня ви-

щої освіти зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеха-

ніка» / Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка», каф. електротехніки – Д. : НТУ 

«ДП», 2020. – 12 с. 

Розробник – Іванов О.Б. 

Робоча програма регламентує:   

– мету дисципліни; 

– дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 

очікуваних результатів навчання освітньої програми;  

– базові дисципліни; 

– обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами нав-

чальних занять; 

– програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 

– алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);  

– інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

– рекомендовані джерела інформації. 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під 
час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки студен-
тів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, внутрі-
шнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, акредитації 
освітніх програм у межах спеціальності. 

 

Погоджено рішенням науково-методичної комісії спеціальності 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (протокол № 1 від 

31.08.2020). 
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1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ 

Мета дисципліни – засвоєння здобувачами вищої освіти  теоретичних 

знань та практичних навичок з побудови та дослідження генераторів електричної 

енергії у системах відновлюваної енергетикия. 

 

2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

Завдання дисципліни визначаються вимогами освітньо–професійної про-

грами підготовки докторів філософії з електроенергетики, електротехніки та еле-

ктромеханіки і включають придбання наступних компетентностей:  

 
Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

Шифр 

ДРН 
Зміст компетентностей 

ДРН.1 здатність мати науковий і культурний кругозір рівня здобувача 

наукового ступеня доктора філософії 
ДРН.2 здатність оволодіти глибинними професійними знаннями та ви-

користовувати їх; 
ДРН.3 здатність засвоювати  та використовувати знання основних кон-

цепцій, теоретичних та практичних проблем; 
ДРН.4 здатність засвоювати та використовувати методологію і методи 

наукового аналізу; 
ДРН.5 здатність підготовки усної та письмової презентації результатів 

дослідження. 

3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ  

1. Tеоретичні основи електротехніки; 

2. Електричні машини; 

3. Основи вітроенергетики; 

 

4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Вид  

навчальних 

занять О
б
ся

г
, 

го
д

и
н

и
 Розподіл за формами навчання, години 

Денна Заочна 
Aудиторні   

заняття 
Самостійна 

робота 
Аудиторні  

заняття 
Самостійна 

робота 

лекційні 72 21 51 6 66 

практичні 48 14 34 6 42 

лабораторні - - - - - 

семінари - - - - - 

РАЗОМ 120 35 85 12 108 
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5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

 ЛЕКЦІЇ 72 

ДРН.1 1 Особливості різних типів генераторів, їх характеристики 

та перспективи використання у системах відновлюваної 

енергетики 

 

Електромеханічне перетворення енергії у генераторах 

Особливості режимів генераторів при роботі на індивідуа-

льне навантаження та спільне навантаження паралельно з 

енергосистемою 

Характеристики генераторів, при автономній та паралель-

ній роботі 

Енергетичні діаграми. Вплив генераторів різних типів на 

ефективність енергосистеми  
ДРН.2 Синхронні генератори з електромагнітним  збудженням та з 

постійними магнітами при постійній та змінній швидкості 

 

Регулювання активної потужності синхронних генераторів 

Регулювання реактивної потужності синхронних генерато-

рів 

Регулювання частоти синхронних генераторів 

ДРН.3 3 Управління асинхронними генераторами  

Асинхронні генератори при постійній часторі обертання 

Асинхронні генератори при змінній часторі обертання 

Генератори подвійного живлення 

ДРН.4  

ДРН 5 

4 Дослідження режимів роботи електричних  генераторів 

змінного стуму 

 

Синхронні генератори з електромагнітним збудженням 

Синхронні генератори з постійними магнітами 

Асинхронні генератори короткозамкненого типу 

Асинхронні генератори подвійного живлення 

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ  48 

ДРН.2 Властивості генераторів та вимоги до них з урахуванням особ-

ливостей енергосистеми та характеру споживачів 

 

ДРН.2 Особливості автономних режимів електричних генераторів  та 

режимів роботи паралельно з мережею 

 

ДРН.3 Активна потужність генератора, що працює у системі від-

новлюваної енергетики 

 

ДРН.3 Реактивна потужність генератора у системі відновлюваної ене-

ргетики 

 

ДРН.4 Аналіз властивостей асинхронного генератора при роботі у ав-

тономному режимі 

 

ДРН.4 Синхронні та асинхронні режими генераторів подвійного жив-

лення  

 



6 

Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

ДРН.4 Дослідження генерації електроенергії у системах з відновлюва-

ними джерелами первинної енергії з перетворювачем в основ-

ному ланцюгу 

 

ДРН.4 Дослідження генератора подвійного живлення з перетворюва-

чем у колі ротора 

 

РАЗОМ 120 

6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до Положення 

університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що 

ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 

навчання студента за дисципліною. 

6.1 Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за 

офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) 

оцінок здобувачів вищої освіти різних закладів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

75…89 добре / Good 

60…74 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав під-

сумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною за-

боргованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення про організацію 

освітнього процесу НТУ «ДП». 

6.2 Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості 

знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за вимогами 

НРК до 8-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації регламентованих 

робочою програмою результатів навчання. 

Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані 

виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2). 

Засоби діагностики, які надаються студентам на контрольних заходах у 

вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом 
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конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних 

результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 

контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 

підсумкового контролю дисципліни подано нижче.  

Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 

заняття 

засоби діагнос-

тики 
процедури 

засоби діагно-

стики 
процедури 

лекції контрольні за-

вдання за кож-

ною темою 

виконання за-

вдання під час лек-

цій 

 

 

 

 

 

комплексна 

контрольна 

робота (ККР) 

визначення середньозва-

женого результату поточ-

них контролів; 

 

виконання ККР під час за-

ліку за бажанням студента 

практичні контрольні за-

вдання за кож-

ним практичним 

заняттям 

виконання завдань 

під час практичних 

занять 

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом визна-

чення якості виконання контрольних конкретизованих завдань. Практичні за-

няття оцінюються якістю виконання контрольного або індивідуального за-

вдання. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком складовим опису 

кваліфікаційного рівня, то інтегральне значення оцінки може визначатися з 

урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюються викладачем. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних 

занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі 

студента шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час заліку 

має право виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють ключові дисци-

плінарні результати навчання. 

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному 

часу на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію за-

вдання. 

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою скла-

дових (конкретизованих завдань) і є остаточним. 

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з урахуван-

ням вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожної складової 

опису кваліфікаційного рівня НРК. 
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6.3 Критерії 

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються 

відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що 

описують дії студента для демонстрації досягнення результатів навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного конт-

ролю лекційних і практичних занять в якості критерію використовується коефі-

цієнт засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової шкали: 

Оi = 100 a/m, 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій відповідно 

до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих операцій 

еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються 

експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог до 

рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені 

НРК для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (подано нижче). 

Загальні критерії досягнення результатів навчання  

для 8-го кваліфікаційного рівня за НРК 
 

 
Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показ-

ник 

оцінки  

Знання  

 концептуальні та 

методологічні 

знання в галузі чи 

на межі галузей 

знань або 

професійної 

діяльності 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, осмис-

лена. 

Характеризує наявність: 

- спеціалізованих концептуальних знань на рівні но-

вітніх досягнень; 

- критичне осмислення проблем у навчанні та/або 

професійній діяльності та на межі предметних галузей 

95-100 

Відповідь містить негрубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й 

недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, не-

достатньо обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення аспіранта 

про об’єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння/навички 

 спеціалізовані Відповідь характеризує уміння/навички: 95-100 
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Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показ-

ник 

оцінки  

уміння/навички і 

методи, необхідні 

для розв’язання 

значущих проблем 

у сфері професійної 

діяльності, науки 

та/або інновацій, 

розширення та 

переоцінки вже 

існуючих знань і 

професійної 

практики; 

 започаткування, 

планування, 

реалізація та 

коригування 

послідовного 

процесу 

ґрунтовного 

наукового 

дослідження з 

дотриманням 

належної 

академічної 

доброчесності; 

 критичний 

аналіз, оцінка і 

синтез нових та 

комплексних ідей 

- виявляти проблеми; 

- формулювати гіпотези; 

- розв’язувати проблеми; 

- оновлювати знання; 

- інтегрувати знання; 

- провадити інноваційну діяльность; 

- провадити наукову діяльність 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності з негрубими помил-

ками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточно-

сті при реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточно-

сті при реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточно-

сті при реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточно-

сті при реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності при виконанні завдань 

за зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння/навички застосову-

вати знання при виконанні завдань за зразком, але 

з неточностями 

60-64 

Рівень умінь незадовільний <60 

Комунікація 

 вільне спілку-

вання з питань, що 

стосуються сфери 

наукових та експер-

тних знань, з коле-

гами, широкою нау-

ковою спільнотою, 

суспільством у ці-

лому; 

 використання 

академічної україн-

ської та іноземної 

мови у професійній 

діяльності та дослі-

дженнях 

Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: 

- правильна; 

- чиста; 

- ясна; 

- точна; 

- логічна; 

- виразна; 

- лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

- послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

- наявність логічних власних суджень; 

- доречна аргументації та її відповідність відстоюва-

ним положенням; 

- правильна структура відповіді (доповіді); 

- правильність відповідей на запитання; 

- доречна техніка відповідей на запитання; 

95-100 
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Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показ-

ник 

оцінки  

- здатність робити висновки та формулювати пропо-

зиції; 

- використання іноземних мов у професійній діяльно-

сті 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) та доре-

чна комунікаційна стратегія з незначними хибами 

90-94 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

три вимоги) 

85-89 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

чотири вимоги) 

80-84 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

п’ять вимог) 

74-79 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та до-

речна комунікаційна стратегія (сумарно не реалізо-

вано сім вимог) 

70-73 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та ко-

мунікаційна стратегія з хибами (сумарно не реалі-

зовано дев’ять вимог) 

65-69 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та ко-

мунікаційна стратегія з хибами (сумарно не реалі-

зовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Відповідальність і автономія 

 демонстрація 

значної 

авторитетності, 

інноваційність, 

високий ступінь 

самостійності, 

академічна та 

професійна 

доброчесність, 

постійна відданість 

розвитку нових ідей 

або процесів у 

передових 

контекстах 

професійної та 

наукової діяльності; 

 здатність до 

безперервного 

Відмінне володіння компетенціями: 

- використання принципів та методів організації дія-

льності команди; 

- ефективний розподіл повноважень в структурі ко-

манди; 

- підтримка врівноважених стосунків з членами ко-

манди (відповідальність за взаємовідносини); 

- стресовитривалість;  

- саморегуляція;  

- трудова активність в екстремальних ситуаціях; 

- високий рівень особистого ставлення до справи; 

- володіння всіма видами навчальної діяльності; 

- належний рівень фундаментальних знань; 

- належний рівень сформованості загальнонавчаль-

них умінь і навичок 

95-100 

Упевнене володіння компетенціями автономії та 

відповідальності з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння компетенціями автономії та від-

повідальності (не реалізовано дві вимоги) 

85-89 
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Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показ-

ник 

оцінки  

саморозвитку та 

самовдосконалення 

Добре володіння компетенціями автономії та від-

повідальності (не реалізовано три вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями автономії та від-

повідальності (не реалізовано чотири вимоги) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями автономії та від-

повідальності (не реалізовано п’ять вимог) 
70-73 

Задовільне володіння компетенціями автономії та від-

повідальності (не реалізовано шість вимог) 
65-69 

Задовільне володіння компетенціями автономії та 

відповідальності (рівень фрагментарний) 

60-64 

Рівень автономії та відповідальності незадовільний <60 

7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Технічні засоби навчання. 

Дистанційна платформа MOODL. 

8 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

8.1. Методичне забезпечення 

1. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Електри-

чні генератори у системах відновлюваної енергетики»/Укладач Іванов О.Б. –

Дніпро. НТУ «Дніпровська політехніка», 2020.  

2. Завдання до практичних занять з дисципліни «Електричні генератори у систе-

мах відновлюваної енергетики» для здобувачів вищої освіти третьго (доктор фі-

лософії) рівня спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електро-

механіка/ Укладач Іванов О.Б -Дніпро. НУ «Дніпровська політехніка», 2020.  

 

8.2. Рекомендована література 

 

Базова 

 

 1. Oleksii B. Ivanov, Fedir P. Shkrabets, Jan Zawilak: Renewable energy sys-

tems. Electrical Generators Driven by Renewable Tnergy Systems. -  Printpap Lpdz.- 

Wroclaw University of Technology, Wroclaw, 2011 – 169 pp.    

  

Допоміжна 

 1. Осин И.Л., Шакарян  Ю.Г. Электрические машины: Синхронные ма-

шины: Учеб. пособие для вузов по спец. «Электромеханика»/Под ред. И.П. 

Копылова. – М.: Высш. шк., 1990. – 304 с.: ил.  

2. Бут Д.А. Бесконтактные электрические машины: Учеб. пособие для эле-

ктромех и электроэнерг. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1990. – 416 с.: ил.  



 

 

Навчальне видання 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Електричні генератори у системах відновлюваної енергетики» 

для здобувачів третього (першого наукового) рівня вищої освіти  

зі спеціальності 141- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. 

 

 

Розробник: Олексій Борисович Іванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовлено до виходу в світ 

у Національному технічному університеті 

«Дніпровська політехніка». 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 1842 

4960050, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19 

 

 


