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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ (ДИСЦИПЛІНУ) 

Мета формування теоретичних знань щодо правових, економічних, екологічних та організаційних засад планування та  
використання територій для альтернативних джерел енергії та сприяння розширенню їх використання у паливно-
енергетичному комплексі держави. 

Формат лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання, командна робота 

Деталізація результатів 
навчання і форм їх 
контролю 

 здатність аналізувати наукові підходи до визначення рівня та резервів використання природно-ресурсного 
потенціалу для розвитку відновлюваної енергетики регіонів України  / індивідуальні  практичні завдання 

 здатність аналізувати і обрати оптимальні нормативні документи для професійної діяльності / індивідуальні 
завдання з аналізу нормативної бази 

 здатність користуватися нормативними документами  / індивідуальні  практичні завдання 

 здатність застосовувати систему критеріїв, показників оцінювання величини загального, використовуваного та 
перспективного ефекту використання потенціалу території за видами відновлюваних джерел енергії  в процесі 
виробничої діяльності   / командний проєкт  

 втілення механізмів збереження навколишнього середовища при  використанні природно-ресурсного потенціалу 
для розвитку відновлюваної енергетики регіонів України / індивідуальні  практичні завдання 

Обсяг і форми контролю 3 кредити ECTS (90 годин): 12 годин лекції, 18 годин практичні заняття; підсумковий контроль – залік. 

Вимоги викладача вчасне виконання завдань, активність, командна робота 

Умови зарахування згідно з навчальним планом 

 СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ (ДИСЦИПЛІНИ)  

 Лекція 1. Планування використання земель 
як функція управління 
земельним фондом України 

Практичне 
заняття 1 

(ПЗ 1) 

Законодавче забезпечення планування земель в 
Україні 
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Досвід і енергетична політика 
держав Західної Європи по 
впровадженню нетрадиційних 
джерел енергії 
 
Перспективи використання 
нетрадиційних і 
відновлюваних джерел енергії 
 
Енергетика і навколишнє 

 

 Лекція 2. Види альтернативної енергії. 
Особливості їх використання. 

ПЗ 2 Поняття альтернативних джерел енергії та їх місце в 
реалізації політики енергоефективності України 

 

 Лекція 3. Державне управління та 
регулювання у сфері 
альтернативних джерел енергії 

ПЗ 3 Правове регулювання використання альтернативних 
джерел енергії як пріоритетний напрям 
інноваційного розвитку держави 

 

 Лекція 4. Стан справ в енергетичному 
секторі України. Стимулювання 

ПЗ 4 Нова парадигма енергетичної політики України. 
Підходи до моделювання розвитку альтернативних 

 



виробництва та споживання 
енергії, виробленої з 
альтернативних джерел  

джерел енергії середовище 

 Лекція 5. Сучасні світові тенденції розвитку 
відновлюваної енергетики. 

ПЗ 5 Інноваційно-інвестиційні напрями розвитку 
альтернативних джерел енергії: світовий досвід 

 

 Лекція 6. Містобудівний кадастр з позицій 
зонування території для розвитку 
відновлюваної енергетики. 
 

ПЗ 6  Рейтингування регіонів України за показниками 
потенціалу річного виробітку електроенергії з 
альтернативних джерел енергії та потенціалом 
встановленої потужності альтернативних джерел 
енергії 

 

   ПЗ 7 Організація розроблення та затвердження 
містобудівної документації 

   

        

 ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА ТА МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 
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СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ (електронне посилання на положення)   
СИСТЕМА БАЛИ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ОЦІНЮЄТЬСЯ 

Підсумкове оцінювання  100 бальна ECTS (стандартна) до 50 50% від усередненої оцінки за модулі 

http://saee.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1818-IX#Text
https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/01/2.-Energetychni-strategiyi.pdf
https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/01/2.-Energetychni-strategiyi.pdf


до 50  підсумкове тестування 

Модульне оцінювання 100 бальна сумарна 

до 50  відповіді на тестові питання 

до 20  усні відповіді на практичних заняттях  

до 30  результат засвоєння блоку самостійної роботи 

 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ ТА ДОБРОЧЕСНОСТІ  
Всі учасники освітнього процесу (в тому числі здобувачі освіти) повинні дотримуватися кодексу академічної доброчесності та  вимог, які 
прописані у положенні «Про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДБТУ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
поважати гідність один одного, проявляти доброзичливість, чесність, відповідальність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


