
Звіт про діяльність 
Інституту відновлюваної енергетики 

НАН  України за 2022 р.
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 фізико-технічні  основи  процесів  перетворювання   і 
використання  сонячної  енергії;
 наукові  основи  перетворювання   і  використання 

енергії  вітру;
 теплофізичні  основи  використання  геотермальної 

енергії;
 наукові  основи  процесів  перетворювання   і 

використання  енергії  малих  річок  і морів;
 наукові  основи  перетворювання  і  використання 

відновлюваних  органічних  енергоносіїв;
 технології  і системи  комплексного  використання 

відновлюваних   джерел   енергії.

Основні  наукові  напрями  діяльності  інституту
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Відділ комплексних 
енергосистем

Відділ   сонячної 
енергетики

Відділ 
вітроенергетики

Відділ 
гідроенергетики

Відділ   відновлюваних 
органічних 

енергоносіїв

Відділ 
геотермальної 

енергетики

Науково-освітнє   об’єднання «Спільна  
кафедра відновлюваної енергетики»

на факультеті електротехніки та автоматики   
НТУУ   «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 

ДП «МНТЦ  
трансферу технологій 

відновлюваної  та 
водневої енергетики 

ІВЕ НАНУ» Науково-технічні   й  
науково-організаційні 

підрозділи
Допоміжні 
підрозділи

Структура ІВЕ НАН України
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доктори наук
21 % кандидати наук до 

35 р.
8%кандидати наук 

28%

інші
43%

Науковці:

Кадровий склад

44

2018 2019 2020 2021 2022
Загальна чисельність 150 153 163 159 162

Всього наукових працівників,
% від загальної чисельності

74
50%

71
46%

73 
45%

73
46%

75
46%

Доктори наук, 
% від загальної кількості науковців

12
16%

14 
20%

14 
19%

18
24%

16
21%

Кандидати наук
(з них до 35 р.),

% від загальної кількості науковців

25
(5)

34%

24
(4) 

34%

31
(5)

42%

31
(5)

42%

27
(6)

36%

Аспіранти 6 6 5 6 10
Поповнення молодими фахівцями 5 11 8 5 1
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Статистика випуску кафедри 
відновлюваних джерел енергії

Навчальний рік Бакалаври Спеціалісти Магістри 
2006/2007 15 - -
2007/2008 16 - -
2008/2009 22 15 -
2009/2010 22 8 7
2010/2011 21 12 10
2011/2012 14 (1 з відзнакою) 13 9 (7 з відзнакою)
2012/2013 14 (1 з відзнакою) 13 8 (6 з відзнакою)
2013/2014 20 8 5 (2 з відзнакою)
2014/2015 11 7 7 (5 з відзнакою)
2015/2016 15 (1 з відзнакою) 10 8 (3 з відзнакою)
2016/2017 16 (2 з відзнакою) 6 4 (3 з відзнакою)
2017/2018 19 (2 з відзнакою) 1 8 (1 з відзнакою)

Бакалаври Магістри професійні Магістри наукові 
2018/2019 20 (2 з відзнакою) 11(5 з відзнакою) 1 (1 з відзнакою)
2019/2020 18 (2 з відзнакою) 12 (1 з відзнакою) 1 (1 з відзнакою)
2020/2021 22 (5 з відзнакою) 15 (2 з відзнакою) 2 (2 з відзнакою)
2021/2022 24 (1 з відзнакою) 11 (1 з відзнакою) 1
2022/2023 8 (1 з відзнакою)

Всього 289 150 71



Фінансування науково-дослідних робіт, тис. грн
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Рік

Бюджет:
Господарчі
договори

Загальне 
фінансуваннявідомче 

замовлення
конкурсні  
проєкти

2018 19 837,895
89,56%

1 168,8
5,28%

1 142,854
5,16%

22 149,549
100%

2019 21 509,375
89,56%

815,4
3,39%

1 692,554
7,05%

24 017,329
100%

2020 20 771,412  
93,98%

344,00   
1,56%

986,296 
4,46%

22 101,708  
100%

2021 25 950,952  
95,78%

300,00   
1,11%

842,426 
3,11%

27 093,378  
100%

2022 26 237,146
98,9% - 292,467

1,1%
26 529,613

100%



Середня    заробітна    плата, грн
РІК 

ПОКАЗНИК                       
2018 2019 2020 2021 2022

ПО    ІНСТИТУТУ 8 588 9 426 9 995 12 092 12 857

У   НАУКОВИХ    ВІДДІЛАХ 9 600 10 843 10 206 12 229 12 864

НАУКОВИХ   СПІВРОБІТНИКІВ  11 660 13 409 13 495 16 149 17 103
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Спеціалізована    вчена   рада 

Захист 2019 2020 2021 2022
Разом 

2019-2022

Всього на СВР інституту відбулося 11 захистів:
Кандидатських 4 1 - - 5

Докторських 3 1 2 - 6
Співробітники ІВЕ НАН України захистили:

Кандидатських 3 1 - - 4
Докторських 1 - 1 - 2

Співробітники інших організацій  захистили:
Кандидатських 1 - - - 1

Докторських 2 1 1 - 4
8

У  ІВЕ  НАН  України  функціонує  спеціалізована  вчена рада  (СВР) 
з  правом  прийняття  до  розгляду  і  проведення захисту дисертацій

на  здобуття   наукового  ступеня докт. (канд.) техн. наук  за  
спеціальністю   05.14.08 − «Перетворювання відновлюваних видів енергії» 
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Результати публікаційної діяльності
У 2022 р. співробітники інституту 
підготували до друку й опублікували 
за бюджетною програмою КПКВК 
6541030: 
 2 монографії (електронні видання),
 57 наукових статей, з них 

16  входять до баз  Scopus і WoS
 54 тези доповідей
 11 навчальних посібників 

(електронне видання) для 
студентів НТУУ «КПІ ім. Ігоря 
Сікорського»

 збірник матеріалів ХХІІІ 
міжнародної науково-практичної 
конференції «Відновлювана 
енергетика та енергоефективність у 
ХХІ столітті» (електронне видання) 
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Публікації
Опис публікацій 2018 2019 2020 2021 2022

Статті у періодичних виданнях, що 
включені до Scopus і/або  Web of
Science Core Collection

5 7 3 9 16

Статті у наукових виданнях, включених 
до Переліку наукових фахових видань 
України

30 34 30 35 45

Тези конференцій 69 48 48 57 54

Кількість  науковців 73 70 73 73 75

Статті у періодичних виданнях, що 
включені до Scopus / WoS Core 
Collection, на 1 науковця

0,07 0,10 0,04 0,12 0,21

Статті у фахових журналах  України на 1 
науковця 0,41 0,49 0,41 0,48 0,60

Всього публікацій на 1 науковця 1,62 1,43 1,30 1,45 1,65

Всього публікацій 118 100 95 106 124
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Патентна й інформаційна діяльність

2018 2019 2020 2021 2022
Подано заявок на 
корисну модель 10 7 7 6 5

Зареєстровано 
патентів на 
корисну модель

14 8 3 9 4

Чинні патенти/з них 
на винаходи 68/19 74/19 16/0 25/0 29/0

Стандарти 2 0 3 2 3

01 вересня 2022 року набули чинності три 
Національні  стандарти України



За 2022 р. впроваджено 11 розробок
у таких організаціях:
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 Державне підприємство "Південне - альтернативні 
джерела“ ― 1

 Національний університет біоресурсів і 
природокористування України (НУБіП України) ― 1

 НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського” ― 1
 Громадська спілка “Асоціація інженерів сталих 

енергетичних технологій України” ― 2
 Громадська спілка “Енергетична асоціація  “Українська 

воднева рада” ― 2 
 Громадська організація «Український інститут 

майбутнього» ― 2
 товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-

виробниче підприємство «Енертекс» ― 1
 Національна академія аграрних наук  України ― 1
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Журнал «Відновлювана енергетика»

Журнал входить до електронної бази даних EBSCO,
починаючи з  першого випуску 2018 р. , а також  
представлено в 

EBSCO ─ мультидисциплінарна база  даних, що є  одним із 
найбільших постачальників наукового контенту в світі
надає інформаційні послуги понад 100 000  організаціям і 
мільйонам користувачів
25  мільйонів пошукових запитів у день 

Журнал входить до Переліку наукових фахових видань України
(категорія “Б”) згідно з наказом МОН України від 28.12.2019 №1643. 

Заявки на реєстрацію журналу  в базах Scopus і Web of Science
подано і перебувають на розгляді



Узбекистан

Італія Німеччина

Іспанія

Польща

Ісландія

Міжнародне співробітництво

14

Чехія Швеція
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як частина міжнародного проєкту Academic Collaboration in the Baltic Sea Region / 
Академічне співробітництво в Балтійському регіоні, що

виконується спільно зі Шведським інститутом досліджень довкілля / Swedish 
Environmental Research Institute

в рамках програми Спільного партнерства ЄС /EU Eastern Partnership
Загальна вартість проєкту 1 млн SEK

Підготовлено угоду і сформовано консорціум для виконання проєкту у складі: 
1) Шведський інститут досліджень довкілля / Swedish Environmental Research 

Institute
2) Інститут відновлюваної енергетики НАН України 
3) Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Мета проєкту: У процесі відбудови й подальшого розвитку енергетики України
спрямувати зусилля на розробку найсучасніших, стійких і вуглецево-нейтральних
енергетичних систем, для чого налагодити тісну співпрацю між шведськими та
українськими фахівцями в галузі відновлюваної енергетики й освіти для
зміцнення міжнародних дослідницьких і навчальних мереж, створення нових
компетенцій, розробки навчальних матеріалів, впровадження спеціалізованого
програмного забезпечення і проведення навчальних заходів, підготовка спільної
заявки на виконання міжнародних дослідницьких проєктів Європейського
співтовариства.

Спільний проєкт Сталі енергетичні системи України /Ukrainian 
Sustainable Energy Systems



Дорожні карти для ПРОГРАМИ
виконання проектів, передбачених «Спільною заявою США 
та Німеччини про підтримку України в рамках європейської 

енергетичної безпеки та спільної кліматичної мети»
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Інститут   організував : 
• Міжнародну науково-практичну конференцію Відновлювана

енергетика та енергоефективність у XXI столітті –
щорічно;

• молодіжну секцію Міжнародної науково-практичної конференції
«Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті» –
щорічно;

• Семінари Наукової ради з проблеми Наукові основи
електроенергетики секції Процеси та системи перетворювання
енергії відновлюваних та нетрадиційних джерел – щорічно

• онлайн-семінар Особливості використання відновлюваних
джерел енергії в комбінованій енергосистемі

• наукову доповідь Роль відновлюваної енергетики в «зеленому»
енергетичному переході
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Участь   у  діяльності   міжнародних   організацій
Співробітники інституту беруть участь у роботі :

 Європейської асоціації відновлюваних джерел енергії «Євросолар»:
чл.-кор. НАН України Кудря С. О. є представником в Україні

 редколегії міжнародного наукового журналу «Гелиотехника», Узбекистан, що
індексується в Scopus : чл.-кор. НАН України Кудря С. О.

 міжнародної редакційної ради науково-прикладного журналу «Технічна
електродинаміка» , що індексується в Scopus : чл.-кор. НАН України Рєзцов В. Ф.

 технічного комітету міжнародних стандартів малої гідроенергетики
Міжнародного центру малої гідроенергетики (INSHP): к. т. н. Мороз А. В.

 рецензування в журналі Асоціації енергетиків «Energy Engineering», США:
чл.-кор. НАН України Кудря С. О.

 рецензування в журналі «Renewable and Sustainable Reviews», що індексується
в Scopus і WoS: к.е.н. Тащеєв Ю. В.

 проєкту «Глобальна інноваційна програма екологічно чистих технологій для
малих і середніх підприємств України» («Global Clean Technology Innovation
Program for Small and Medium Enterprises in Ukraine») Глобального Екологічного
Фонду (ГЕФ)/ Агентство ООН з Промислового Розвитку (ЮНІДО)
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Участь   у  складі експертних і робочих груп, комісій тощо:
 Директор інституту чл.-кор. НАН України Кудря С. О. брав часть у роботі:
 експертної групи з визначення пріоритетних напрямів розвитку наукової,

науково-технічної та інноваційної діяльності, секція «Енергетика та
енергоефективність» Міністерства освіти і науки України

 робочої групи щодо підготовки проєкту Стратегії розвитку водневої енергетики в
Україні Міністерства енергетики України

 робочої групи з питань розвитку водневої економіки Ради національної безпеки і
оборони України

 науково-технічної ради Міністерства енергетики України секції «Воднева енергетика»
 науково-практичного журналу «Наука та інновації» НАН України як рецензент
 к.т.н. Жовміра М. М. включено до складу Комісії Міністерства розвитку громад і

територій України з розгляду схем теплопостачання населених пунктів з кількістю
мешканців більш як 20 тисяч осіб

 д.т.н. Кузнецова М. П. включено до Робочої групи з питань Національного плану дій з
розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року

 д.т.н. Суржик Т.В. та д.т.н. Кузнєцов М.П. брали участь як експерти в міжнародних
науково-дослідних проєктах УкрІНТЕІ

 д.т.н. Васько П.Ф. член секції «Енергетика та енергоефективність» Державного
комітету України з науки і техніки, та член робочої групи МОН України з
оцінювання наукових установ 19
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Інші показники діяльності інституту
Інститут має:

Свідоцтво Міністерства освіти і науки України про внесення до
Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка
держави;
Ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому освітньо-
науковому рівні з підготовки докторів філософії за спеціальністю 141 –
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» ;
Свідоцтво про державну атестацію наукової установи

Молоді вчені  отримували  стипендію  Президента України  і стипендію  
НАН України.

Науковці підвищували професійний рівень і отримали 3 сертифікати
про завершення навчання і 5 сертифікатів за участь у міжнародних
конференціях

За активну громадянську позицію та волонтерську допомогу
співробітників інституту відзначено 11 подяками
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 Директора інституту чл.-кор. НАН України С. О. Кудрю відзначено
дипломом НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» Д № 66:  удостоєно почесним 
званням «Заслужений професор КПІ  ім. Ігоря Сікорського»

 Чл.-кор. НАН України С. О. Кудря і канд. екон. наук    
Ю. В. Тащеєв отримали дипломи членів проєктно-
експертної ради Агентства транскордонного 
співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай»
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Науковці  підвищували професійний рівень і отримали 3 сертифікати  
про завершення навчання і 5 сертифікатів за участь у міжнародних 

конференціях
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Спільно з колективом кафедри відновлюваних джерел енергії ФЕА КПІ     
ім. Ігоря Сікорського зібрано 780 тис. грн (з них 641,5 тис. грн від ІВЕ) 
волонтерських коштів на допомогу ЗСУ з реалізації систем на основі 

відновлюваних джерел енергії



• Відновлювана енергетика: курс на
пришвидшений розвиток. Київський
політехнік. 2022. № 19-20, 9 червня 2022 р.
• Столичні науковці передали захисникам
переносну сонячну електростанцію. Вечірний
Київ, новини Києва. 30 квітня 2022 р.
• Науковці Академії передали українським
захисникам автономно-переносну сонячну
електростанцію. Сайт НАН України. 30
березня 2022 р.
• Учені Академії продовжують підтримувати
захисників України». Сайт НАН України. 12
квітня 2022.
• Участь провідних науковців у зйомках
навчальних фільмів про відновлювану
енергетику, що виробляються на замовлення
USAID «Проєкт енергетичної безпеки». 14
лютого 2022 р.
• Проведено 27 міжнародних зустрічей в
режимі онлайн за участю науковців ІВЕ НАНУ 24

Пропаганда  наукових досягнень
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Корпус експериментальних стендів і моделей ІВЕ НАН України зазнав пошкоджень і
руйнувань внаслідок збройної агресії російської федерації, а саме ракетних ударів по
енергетичній інфраструктурі України поблизу Дарницької ТЕЦ 23 листопада 2022 року
о 14:00, 16 грудня 2022 року о 16:00 та 14 січня 2023 року о 9:00.
Зокрема, частково пошкоджено фасад будівлі, знищено й ушкоджено 52 вікна (11 з
них – 2 м х 2 м, 41 – 2 м х 2,5 м), підвісна стеля «Armstrong» у чотирьох приміщеннях і
коридорі другого поверху (приблизно 20 кв. м), двоє вхідних бічних дверей, а також
металеві двері у трансформаторну підстанцію, яка є частиною корпусу.

Ушкодження корпусів після ракетних атак



Впровадження:  Результати досліджень передано до  ДП «НЕК Укренерго», ДПВНДІ 
“Укренергомережпроект», ДП «УкрНДІпроект», ГС «Асоціація інженерів сталих 
енергетичних технологій України», Енергетичної асоцiацiї «Українська воднева рада», 
Українського  інституту  майбутнього. 
Опубліковано за результатами досліджень

У 2022 році: 10 наукових статей, в т.ч. 4 в Scopus, 8 тез міжнародних конференцій, 
окрема монографія та 2 навчальні курси. Отримано 3 акти впровадження.

Всього по НДР: 39 статей, 11 монографій (розділів, курсів), в т.ч.13 в Scopus та WoS, та 
48 тез доповідей. За матеріалами НДР захищено 1 докторську та 1 кандидатську 
дисертації. Отримано 8 актів впровадження.

Дослідити особливості функціонування і умови забезпечення 
оптимальності комбінованих систем енергопостачання на основі 

відновлюваних джерел енергії різних видів з урахуванням випадкових 
процесів генерування та споживання енергії (шифр «Комплекс-3»)

(відомча тематика, фундаментальна)
Термін виконання: 2018-2022 рр.
Науковий керівник: д.т.н. Кузнєцов М.П.

Етап 5 (заключний): Методи оптимізації параметрів локальних енергосистем 
різної конфігурації з урахуванням динамічного характеру умов їх  функціонування 
та стохастичної природи робочих процесів в окремих базових елементах ВДЕ

26
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Споживання

Модель 
навантаження

Старт

Статистична 
обробка

Швидкість 
вітру

Метеодані Фактичні дані 
за тривалий час

Сонячна 
радіація

Моделі 
випадкових 
процесів

Потужність 
ВЕС: wij

Потужність 
СЕС: sij

Енергетичні 
характеристики 

 i=1...n
Добова реалізація: 
n=24/ΔT

Реалізація
 j=1

Метод 
Монте-Карло

Баланс потужностей: 
sij+wij-uij=pij

Акумулятор С 
Генератор Pg

pij<-kPg
pij=pij+Pg

Ei=Ei+pijΔt

i=i+1

Кінець

ЕΔ, втрати, CKB j=N
Результати, 
розподіли 
імовірностей

Набір  
випадкових 

реалізацій

Вмикання 
генератора

pij=pij+C(ti)/Δt C(ti)=C(ti)+pijΔt 
Енергобмін з 
акумулятором

Баланс 
електрoенергії

Імітаційна модель комбінованої енергосистеми з ВДЕ 
і засобами регулювання балансу потужностей

Оптимізація втрат навантаження при 
різних алгоритмах балансування
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Впровадження:  Результати досліджень передано до  ГС “Асоціація інженерів сталих 
енергетичних технологій України”, Енергетичної асоцiацiї «Українська воднева рада», 
Українського  інституту  майбутнього.
Опубліковано за результатами досліджень

У 2022 р: 12 наукових статей, в т.ч. 4 в Scopus, 10 тез конференцій, 1 монографія та 2 
навчальні курси, отримано 3 патенти.

Всього по НДР: 45 статей, з них 11 включено до Scopus та WoS, 5 монографій 
(розділів), та понад 40 тез доповідей. Отримано 5 актів впровадження.

Розробити системи комбінованого енергопостачання об’єктів 
соціальної сфери з використанням різних видів відновлюваних 
джерел енергії («Комплекс-С») (відомча тематика, прикладна)
Термін виконання: 2020-2022 рр.
Науковий керівник: член-кор. НАНУ, д.т.н. Кудря С.О.

Етап 3 (заключний): Практичне опрацювання технічних рішень щодо комбінованих 
систем енергопостачання на об’єктах соціальної сфери, формування рекомендацій 
щодо проектування і експлуатації таких систем

Мета роботи – вирішення задачі комплексного енергозабезпечення електричною 
та тепловою енергією об’єктів соціальної сфери шляхом створення локальних 
енергосистем, що базуються на використанні відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) 
різних видів.
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Рис. 1. Схема гібридної локальної енергосистеми

Оптимальне поєднання різних джерел в умовній локальній системі

Враховано імовірнісну природу надходження та 
використання енергії. Передбачено використання 
вітрових та фотоелектричних станцій, акумулювання 
та можливість допоміжної генерації в автономному 
чи комбінованому режимах. 

В умовах паралельної роботи з мережею 
розраховано обсяги перетоків електроенергії, вплив 
тарифної політики на оптимальні конфігурації 
застосування ВДЕ різних видів.

Для теплової генерації досліджено використання 
підземного акумулювання, геотермальної енергії, 
теплових насосів та котлів на біопаливі в різних 
комбінаціях.

Рис. 2. Втрати навантаження при різних комбінаціях 
ємності акумулятора С та потужності генератора Pg
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Рис. 3. Платіжні баланси для різних тарифних сценаріїв
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«Дослідити електротеплові процеси в активних поверхнях сонячних колекторів, 
фотобатарей та фототермічних модулів з урахуванням факторів нелінійності та 

неоднорідних фізичних характеристик», шифр: «Сонце-НТР»   (чл.-кор. НАН України 
Рєзцов В.Ф., Суржик Т.В.). 
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де ,хх кзU І  - напруга холостого ходу та струм короткого замикання. 

Залежності u( )δ  добре апроксимуються дробово-лінійною функцією:  

Залежність приведеної потужності Р від опору  
активного навантаження фотобатарей 

Залежність напруги фотобатареї від  
струму у безрозмірних змінних  

1. Удосконалено методи моделювання систем
«фотобатарея – різні види навантаження» на основі
запропонованої на відмінності від інших підходів дробово-
лінійної апроксимації вольт-амперної характеристики
(ВАХ), яка добре узгоджується з відомими
експериментальними результатами у разі включення
фотобатарей на активний опір. Встановлено, що для
досягнення максимуму ККД систем із фотобатареями в
автономних режимах є необхідним узгодження опору
навантаження з внутрішнім опором фотобатарей, що є
важливим при зміні приведеного опору навантаження в
часі, зокрема, для електрохімічних акумуляторів, за
рахунок зміни ВАХ.



Публікації: 5 статей (1 – в Scopus), 7 тез. Створення ОПІВ: 1 патент на корисну модель.
Впровадження: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», факультет електроенерготехніки та автоматики
Створених державних стандартів: введено в дію 3 ДСТУ з безпеки функціонування фотоелектричних модулів 31

Модель системи фотоелемент-акумулятор-лазер  
з нелінійними елементами 

,   ,   

  , ,  
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  ,   ,   

  де URC1 та URC2 це напруги на RC-ланцюгах.  
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2. Запропоновано узагальнену модель
системи фотоелемент-акумулятор-
випромінювач, в якій розглядається
напівпровідниковий інжекційний лазер.

Рівняння електричної моделі, яка відповідає представленій  
схемі заміщення, мають вигляд: 

Перспективність застосування загальної
еквівалентної схеми системи для моделювання
пристроїв, в якій навантаження живиться від
фотоелемента та акумулятора (наприклад,
автономних систем моніторингу, телеметрії або
керування) визначається тим, що така
електрична модель дозволяє, застосувавши
отримані методи розрахунку, в одному
обчислювальному процесі провести
моделювання і аналіз різноманітних
електричних та електронних систем. При цьому
можливе використання, як загальновживаних
пакетів програмного моделювання, так і
розробка власних програмних продуктів на
основі отриманих методик.



Етап 5. Розроблення програмного комплексу реалізації системи розрахунків показників 
ефективності прийняття рішень інвесторами і державою щодо розвитку вітроенергетики 

України та аналіз математичної моделі процесів в автономних ВЕУ з імпульсним 
перетворювачем для зарядження акумуляторних батарей (заключний) «Вітер-3»

32

В результаті виконання етапу :
 Запропоновано метод оптимізації резервної потужності електроенергетичної системи (ЕЕС) для компенсації 

нерівномірності генерування електроенергії вітроелектростанціями (ВЕС).
 Розроблено критеріальний метод на основі теорії подібності. 

Результати оптимізації дозволяють аналізувати співрозмірність і чутливість складових витрат на способи компенсації 
нерівномірності генерування електроенергії ВЕС. Результати співрозмірності дають можливість ранжувати способи компенсації 
нерівномірності генерування електроенергії ВЕС за витратами, а чутливість – раціонально, найбільш ефективно використовувати 
потужності під час експлуатації. 

 Удосконалено математичну модель ЕЕС, що дозволяє виконати оцінку роботи енергосистеми при інтеграції 
ВЕС за наступними показниками: 

o кількість пусків (зупинок) енергоблоків ТЕС; 
o обсяг недоотриманої електричної енергії ВЕС внаслідок обмежень генерації для забезпечення балансу активної 

потужності; 
o очікувана втрата навантаження; 
o очікувана втрата енергії; 
o частота втрати навантаження.

 Розроблено програмний комплекс реалізації системи розрахунків показників ефективності прийняття рішень 
інвесторами і державою щодо розвитку вітроенергетики України, що забезпечить підвищення точності 
прогнозних розрахунків на 15-20%  для визначених територій розміщення вітроелектростанцій. 
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Публікації за результатами виконаних робіт:
 Статті  - 18, в тому числі  в Scopus - 4; 
 Тези - 13, в тому числі в зарубіжних виданнях - 1;
 Монографії  та окремі розділи в монографіях - 1;
 Навчальні посібники - 3;
 Патенти на винахід та корисну модель України - 2.

Зміна напруги на затискачах генератора ВЕУ при роботи з
електроімпульсним нагрівачем (при швидкості вітру 0,95 від
номінальної за різної шпаруватості імпульсу: 1 – експеримент;
2 – імітаційне моделювання)

Імітаційна модель автономної вітроелектричної установки з двома
генераторами та імпульсними перетворювачами, що параленьно працюють на
зарядження акумуляторів

 Проведено аналіз процесу імпульсного електророзряду в рідині як способу перетворення електричної енергії
в механічну та визначено параметри зарядного конденсатора, який накопичує енергію, що вироблена
вітроустановкою від низькопотенційної енергії вітру. Розроблено стенд для експериментального дослідження
та проведено ряд дослідів, метою яких було зняття значення надлишкового тиску в момент
електрогідравлічного ефекту з використанням відео-фіксації моменту гідроудару.

 Проведено аналіз режимів роботи автономної вітроелектричної установки з паралельно увімкненими
асинхронними генераторами для зарядження акумуляторних батарей за допомогою імпульсних
перетворювачів. При неспівпадінні напруг на виході перетворювачів в наслідок різної швидкості вітру в зоні
розташування генераторів необхідно передбачити зсув подачі імпульсів зарядного струму на клеми
акумуляторних батарей.

 Розроблена математична модель роботи електроімпульсного нагрівача, що дал змогу розробити методичні
положення для визначення режимних його параметрів та оцінки зміни температури його елементів при
випадковій швидкості вітру. Проведені стендові експериментальні дослідження роботи електроімпульсного
нагрівача, що підтвердили адекватність математичної моделі.

до пробою після пробою

Фото рідинного пробою при електророзряді (ємність –2 мкФ;
відхилення рівня води – 3,3 мм. в. ст.; надлишковий тиск – 33 Па)
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Розвиток наукових та технологічних засад підвищення енергоефективності малих 
гідроелектростанцій за наявності природоохоронних обмежень на використання 

стоку води для виробництва електроенергії  (Васько П.Ф., Мороз А.В.)

Мета роботи спрямована на досягнення 
максимальної енергетичної ефективності 
малих ГЕС за природоохоронних обмежень 
на використання води річки для виробництва 
електроенергії і адаптована до 
положень Національної доповіді КМ України 
від 15 вересня 2017 року «Цілі сталого 
розвитку: Україна».

Обгрунтовано:  
1. Перспективність застосування змінної 
частоти обертання гідроагрегатів за змінних 
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де: Q1 (витрати), n1(оберти), η1 (к.к.д.) -параметри 
універсальної хар-ки гідротурбіни;   S – сплайн-функція.
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2. Раціональну кількість гідроагрегатів у складі
малої ГЕС за регулювання потужності станції
по водотоку річки

3. Проєктні параметри малих ГЕС для різних 
гідрологічних умов річки з урахуванням
витрат води рибоходу
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Впровадження: Державне підприємсво “Південне - альтернативні джерела” (акт).
Публікації: 7 статей у фахових виданнях,  6 тез доповідей на конференціях.

( ) .∫
QP

P
0

p(Q > Q ) = 1 - f Q dQ

де: E – річний обсяг виробництва електроенергії,
n – кількість гідроагрегатів в складі ГЕС,
Q – витрати води, ω – кутова частота обертання,      
f(Q) – диференційна щільність імовірнісного розподілу витрат води,
Cv , Cs – коефіцієнти варіації та асиметрії імовірнісного розподілу 

витрат води річки; ү, b =φ(Cv , Cs ).
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Обґрунтування спорудження дослідно-промислових геотермальних об’єктів для виробництва 
електроенергії та теплоти з урахуванням можливості їх функціонування при існуючій інфраструктурі, 

екологічних вимогах, сучасному міському будівництві і розвитку агропромислового сектору 
(д.т.н. Морозов Ю.П.)

Обґрунтовано будівництво демонстраційної геотермальної електростанції потужністю 5 МВт з 
використанням бінарної єлектроустановки на території обводненого Качанівського газового родовища

(Сумська область) 

Схема ГеоТЕС з використанням виділеного 
метану для підігріву геотермального флюїду № Показник Розм. Значення.

1 Місце розташування Охтирський 
р-н 
Сумської обл.

2 Кількість свердловин 
(видобувних/нагнітал
ьних)

3/3

3 Дебіт свердловини м3/доб 4000
4 Глибина свердловини м 3600
5 Діаметр свердловини м 0,2
6 Товщина пласту м 62
7 Температура флюїду у 

пласті
оС 108

8 Температура флюїду 
на поверхні

оС 103

8 Мінералізація флюїду кг/м3 160
9 Вміст NaCl у 

мінеральній масі 
% 80

10 Щільність флюїду  кг/м3 1105

Вихідні дані для розрахунку 
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Теплообмін при русі геотермального теплоносія в свердловині
Отримано кінцево-різнецевим методом розв’язок задачі нагрівання або охолодження геотермального

теплоносія при його русі в свердловині, що дозволяє визначити температуру теплоносія з урахуванням
геотермального градієнту та сезонних коливань температури..
Розглядаємо систему 2-х рівнянь в частинних похідних параболічного типу:

2 2
1 1 1 1

1 1 12 2
1t t t ta a a

r r r z
∂ ∂ ∂ ∂

= + +
∂τ ∂ ∂ ∂ (1)

2
2 2 2

2

22

z
V

V

t t ta
z z
tq ,r R

R r

∂ ∂ ∂
= + ω

∂τ ∂ ∂

λ ∂
= =

∂

(2)

Вона описує рух нагрітої води по свердловині та теплопередачу тепла масиву ґрунту. Тут t1 означає
температурне поле в масиві ґрунту, а t2 середнє значення температури в свердловині. Доданок qv виражає
теплообмін між свердловиною і ґрунтом, він є умовно джерелом тепла. Початкові умови задовольняють
виконання постійного градієнта температури по вертикалі:

( )1 0 2 00 0z zt r ,z,t T ,t ( r ,z,t ) T= = + Γ = = + Γ (3)

Обмін тепла також враховується на межі свердловини і ґрунту.
Межові умови для системи рівнянь (1)-(2) беруться наступними:

1 1 2
2 10 0T T T,r ; (T T ),r R; ,z L

r r z
∂ ∂ ∂

= = ∞ λ = α − = = =
∂ ∂ ∂

(4)
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Температурне поле гірського масиву на різних глибинах  при ввідкачуванні 
геотермального теплоносія 

Температурне поле гірського масиву на 
глибині Z = 4515 м

Температурне поле гірського масиву на 
глибині Z = 3390 м 

Температурне поле свердловини при закачуванні охолодженого геотермального 
теплоносія при t0 = 20 oC

Температурне поле  гірського масиву
свердловини на глибині Z = 4515 м

Температурне поле  гірського масиву
свердловини на глибині Z = 3390 м 



Нова технологія переробки твердих побутових відходів
Брикети, виготовлені з 
твердих побутових відходів Реактор окисню-

вального піролізу

Брикети, вироблені в Україні:
прямокутної форми 3×3 см ; 
довжиною 5,0…8,5 см; 
питома вага брикетів 0,78 г/см3; 
насипна щільність 360 кг/м3.

Коксозольний залишок

Об’єм реактора 0,01 м3, в реактор поміщалося
18 кг брикетів із ТПВ.
Процес переробки триває 95 хв. Піролізний газ,
який виділявся, спалювався в камері згорання.
Температура в реакторі вимірювалася
термоелектричним способом і становила 1000
°С. Вихід коксозольного залишку на робочу
масу брикетів становив 43,0%.

Установка окиснювального 
піролізу безперервної дії

До складу установки входять: вертикальний реактор 
шахтного типу 1 з відкритим верхом; циліндрично-
конічна камера 2 з водяним контуром; фільтр 3; 
шлюзовий затвор 4; димосос 5; біовугілля 6; термопари 
Т1 – Т9.
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Дослідження впливу гранулометричного складу на ефективність спалювання пелет 
Розподіл густини ймовірності Fj

Кластерні гістограми гранулометричного 
складу деревних і солом’яних пелет

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

P k
, M

k

Lek, av , мм

SP8Pk Mk

Перспективним паливом для комунального господарства можуть
стати солом'яні пелети, але їх спалювання ускладнюється
порушенням процесу через проплавляння золи. Актуальним
можна вважати дослідження, націлені на організацію
низькотемпературного спалювання солом’яних пелет із
мінімізацією проплавляння золи. На цьому етапі досліджено
вплив гранулометричного складу солом’яних пелет на перебіг
процесу їх спалювання.

Гранулометричний склад пелет запропоновано характеризувати
кластерними гістограмами розподілу пелет за довжинами,
групуючи пелети довкола об’єктивно існуючих центрів з
підвищеною густиною ймовірності.

Еквівалентна довжина пеллети: Le = 4m/(ρπd2), де m – маса пелети, кг; d – середній
діаметр пелети, м; ρ – середня густина пелет, кг/м3.

Густина ймовірності попадання довжин пелети до заданого інтервалу:
Fj = Pj/δ, де Pj – ймовірність попадання пелет в інтервал j; δ – ширина інтервалу j, м.

Ймовірність попадання пелет до даного кластеру: Рk = nk/n, де nk – кількість пелет,
довжина яких попадає до кластеру k, шт; n – загальна кількість пелет, шт.

Масова частка пелет у кластері: Mk = Pk·Lek /∑(Pi·Lei)i=1
i=K, де K – кількість кластерів

Дослідження проводили паралельно для деревних і солом’яних
пелет. На основі кластерного аналізу встановлено відмінність
гранулометричного складу деревних і солом’яних пелет.

У деревних пеллетах WP8 найбільший вміст за масою характерний
для кластерів з більшою середньою довжиною пеллет 6,7 мм і
9,5 мм, а у солом’яних пеллетах SP8 – в кластерах значно коротших
пелет 3,7 мм і 6,9 мм.
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Експериментальний стенд для дослідження горіння пелет 

З промислових деревних і солом’яних пелет виділяли
фракції довгих і коротких пелет і досліджували вплив
довжини пелет на максимальну досяжну температуру у шарі
при їх спалюванні залежно від інтенсивності подачі
дутьового повітря і товщини шару пеллет.

Внаслідок високих температур у шарі утворена зола
солом’яних пелет спікалася й утворювалися агломерати.
Режими спалювання характеризували часткою золи, що
зазнавала агломерації, вмістом залишкового вуглецю у золі
та втратою енергії через механічний недопал.
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Вплив гранулометричного складу пелет на ефективність їх спалювання 
(1) інтенсивність подачі первинного повітря 100 м3/(м2·год)

при змінній висоті шару пелет у діапазоні (30-60) мм.

(2) висота шару пелет 30 мм при змінній інтенсивності
подачі первинного повітря у діапазоні 100-350 м3/(м2·год).

Результати:

Отримані залежності максимально досяжної температури в шарі
палаючих пелет залежно від товщини шару пелет та інтенсивності
подачі дутьового повітря. Збільшення товщини шару пелет і
збільшення інтенсивності подачі дутьового повітря призводить до
зростання максимальних температур у шарі пеллет, зростання
частки агломерованої золи, причому вищі максимальні
температури і значна агломерація золи більш виражені при
спалюванні коротких фракцій солом'яних пелет.

При спалюванні фракції довгих солом'яних пелет середньою
довжиною 7,2 мм максимальна температура в шарі становила
близько 8000С, спікалося 63-71 % часток золи за масою; але
утворення агломерованої золи не перевищувало 3,6 % мас. і не
мало істотного негативного впливу на хід топкового процесу; вміст
незгорілого вуглецю у золі досягав 4,6%, а втрати енергії палива
через механічну неповноту вигорання вуглецю 0,7%, що
допускається нормативними документами з розробки котельних
установок.

Для подальшого проведення прикладних досліджень із розробки
технології низькотемпературного спалювання солом’яних пелет
при температурах у шарі близько 800оС і розробки
експериментального топкового пристрою для його здійснення
можна рекомендувати спалювання довгих фракцій солом’яних
пелет з інтенсивністю подачі первинного дутьового повітря
100 м3/(м2·год.) при висоті шару пелет 30 мм.



Перспективні     роботи    інституту
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В умовах воєнного стану й особливо повоєнної відбудови особливої ваги набуває
прикладна тематика, зокрема розроблення систем використання відновлюваних
джерел енергії на основі нових засобів і технологій перетворювання енергії.

За обмежених матеріальних ресурсів відбувається зосередження на аналітичних
дослідженнях, проєктних роботах, розробленні стандартів, консультаційних послугах,
експертних оцінках, пропозиціях до нормативних і законодавчих актів.

Продовжуються фундаментальні дослідження і започатковуються нові напрями:
 особливості інтегрування комбінованих систем електропостачання на основі

відновлюваних джерел енергії на рівнях системотвірних і розподільних мереж;
 аналіз електротеплового стану сонячних колекторів, фотобатарей і фототермічних

модулів з урахуванням комплексу складних факторів, обумовлених застосуванням
нових функціональних матеріалів і концентраторів сонячного випромінювання;

 розроблення наукових засад багатофакторного кадастру інформації для оптимізації
розміщення в Україні підприємств вітроводневої енергетики;

 створення наукових і технологічних засад використання енергії відновлюваних
джерел для опріснення морської води (з урахуванням потреб водневої економіки);

 розроблення техніко-технологічних методів підвищення енергетичної ефективності
геотермальних установок на основі теплових і гідродинамічних процесів систем
видобування і використання геотермальних ресурсів;

 розроблення науково-технічних основ процесів перетворення біомаси для заміщення 
викопного палива на об’єктах енергетики з метою декарбонізації економіки.



Незважаючи на складні умови воєнного часу та втрату кількох провідних
науковців (від’їзд, смерть), за підсумками року було виконано всі заплановані роботи
за проміжними етапами і завершеними темами, про що свідчать своєчасно надані
технічні звіти про НДР відомчої тематики і конкурсні роботи.

Зросла на третину кількість публікацій науковцями інституту, зокрема
подвоїлась кількість включених до наукометричних баз.

Впроваджено низку наукових розробок, опубліковано результати досліджень,
тривають винахідницькі роботи. При цьому повністю освоєно кошти бюджету
інституту.

Заробітна плата співробітникам інституту зросла в середньому на 6%, в тому
числі і для наукових співробітників.

Особливої актуальності набувають питання інтегрування відновлюваних джерел
енергії до енергосистеми при зростанні їх частки у загальному споживанні,
забезпечення надійності енергопостачання в умовах розвитку розосередженої
генерації. Пропоновані науковцями інституту методи комбінованого використання
різних відновлюваних джерел енергії при їх оптимальному поєднанні, застосування
інноваційних та вдосконалених технологій і нових матеріалів є реальними шляхами
вирішення багатьох проблем і лишаються пріоритетними напрямами досліджень на
подальшу перспективу.

Завершальне слово
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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