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Програма навчальної дисципліни 

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

Програма навчальної дисципліни «Методи моделювання процесу перетворення енергії 

сонячного випромінювання в теплову та 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 системи здатностей  

ставити та розв’язувати комплексні наукові задачі під час  дослідницько-інноваційної 

діяльності у сфері сонячної енергетики.  

Предметом навчальної дисципліни є наукові засади методів моделювання для 

розв’язування різноманітних задач щодо перетворювання енергії сонячного випромінювання в 

теплову та електричну енергію із застосуванням математичних моделей, числових методів 

та імітаційного моделювання. Ці питання в даному курсі розглядаються комплексно з 

урахуванням сучасних вимог до знань з технічних, технологічних і економічних аспектів 

сонячної  енергетики. 



Програмні результати навчання:  

    Компетенції:  здатність виконувати оригінальні дослідження,  досягати наукових 

результатів, які створюють нові  знання у галузі сонячної енергетики; здатність усно і 

письмово презентувати та  обговорювати результати наукових досліджень українською та 

англійською  мовами; здатність вирішувати наукові задачі підвищення  надійності та 

ефективності функціонування  електроенергетичних систем на основі комплексного 

застосування ВДЕ, обумовлених  необхідністю забезпечення сталого розвитку держави; 

здатність виявляти, ставити та вирішувати  задачі дослідницького характеру в галузі  

відновлюваної енергетики, оцінювати та забезпечувати  якість виконуваних досліджень; 

здатність дотримуватись етики досліджень, а  також правил академічної доброчесності в 

наукових  дослідженнях та науково-педагогічній діяльності.   

     Знання: знати основні положення методології наукового дослідження; загальнонаукові 

методи проведення сучасного наукового дослідження; спеціальні методи наукових досліджень; 

загальні вимоги до структури, змісту, мови і оформлення наукових робіт; основні принципи 

організації і планування наукової роботи; вимоги до науково-дослідницької роботі; значення 

моделювання в науково-технічних дослідженнях процесів перетворення енергії сонячного 

випромінювання в теплову та електричну енергію; поглиблення знань щодо виконання 

досліджень процесів перетворення енергії сонячного випромінювання в теплову та 

електричну енергію за рахунок використання синергетичного аналізу; формалізованих 

методів аналізу та спеціальних обчислювальних методів; методів аналітичного 

моделювання складних систем; методів оцінки адекватності математичних моделей; 

методів і алгоритмів розв’язування основних класів математичних задач.  

- наближене обчислення функцій, заданих аналітично. 

     Уміння: застосовувати необхідні методи наукового дослідження при розробці наукових 

робіт; використовувати спеціальні методи при виконанні наукових досліджень; 

організовувати і проводити наукові дослідження в процесі підготовки дисертації; знаходити, 

обробляти і зберігати інформацію, отриману в результаті вивчення наукової літератури; 

здійснювати апробацію і впровадження результатів дослідження в практику; володіти 

навичками пошуку самостійного вирішення наукових завдань; вибирати  теми наукової 

роботи; оформляти результати дослідницьких робіт; готувати та захищати представлення 

наукової роботи; формулювати навчальні цілі та обирати відповідний навчальний матеріал і 

його структуру; застосовувати методи теорії подібності; застосовувати прикладні 

методи розв’язування науково-технічних задач, зокрема: оцінювати похибки наближених 

вибраних чисельних методів та вибирати необхідні наближені чисельні методи для 

розв’язування конкретних математичних задач; виконувати необхідні обчислення з 

допомогою чисельних методів; складати алгоритми і писати програми, які реалізують 

вибрані чисельні методи; використовувати інтегровані математичні пакети програм для 

персональних комп’ютерів для створення математичних моделей об’єктів сонячної  

енергетики. 

Досвід: оцінювати нові ідеї;  вибирати та застосовувати раціональні методи для 

вирішення конкретних задач сонячної енергетики; проводити пошук, накопичення й обробку 

наукової інформації, необхідної для вирішення наукової задачі й прийняття рішень;  

професійно будувати публічну промову; формувати науково-розробницькі завдання, 

обґрунтовувати напрями досліджень виходячи зі стану світових розробок; проводити та 

аналізувати навчальні заняття різних видів. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 

1. Вступ до дисципліни.  

2. Основні етапи математичного моделювання від технічного об’єкта до програми. 



3. Властивості математичних моделей 

4. Чисельні методи розв’язування систем алгебраїчних і трансцендентних рівнянь. 

5. Чисельні методи інтегрування і диференціювання. 

6. Чисельні методи розв’язування звичайних диференційних рівнянь.  

7. Математичні моделі елементів теплових систем. 

8. Математичні моделі електричних елементів. 

 

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

енергетики НАНУ, 2020. – 392 с. 

3. Нетрадиційна енергетика: основи теорії та задачі: Навч. посіб. Львів : «Магнолія 2006», 

2018. – 188с. 

4. Турчак Л. И., Плотников П. В. Основы численных методов: учеб. пособ. для вузов. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Физматлит, 2005. – 300 с. 

5. Петров И. Б., Лобанов А. И. Лекции по вычислительной математике: учеб. пособ.– М. : 

Интернет-Университет Информационных Технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

– 523 с. 

6. Чисельні методи : навчальний посібник / В. М. Задачин, І. Г. Конюшенко. – Х. : Вид. ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця, 2014. – 180 с. 

7. Коссак О. Методи наближених обчислень: навч. посібн. / О. Коссак, О. Тумашова, О. 

Коссак. – Львів : Бак, 2003. – 168 с. 

8. Кириленко О.В. Математичне моделювання в електроенергетиці: підручник. Львів : 

«Львівська політехніка». 2010. – 608 с. 

9. Хакен Г. Синергетика / Герман Хакен; пер. с англ. В. И. Емельянова. – М.: Мир, 1980. – 

406 с. 

Додаткові: 

10  Енергоефективність та відновлювані джерела енергії. Під заг. ред. Шидловського А.К. 

– Київ: Українські енциклопедичні знання, 2007.–559с. 

11  Мхитарян Н.М. Гелиоэнергетика: системы, технологии. Применение. К.: «Наукова 

думка», 2002. 

12  Мисак Й.С., Возняк О.Т., Дацько О.С., Шаповал С.П. Сонячна енергетика: теорія та 

практика Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 340 с. 

13 Теоретичні та прикладні основи економічного, екологічного та технологічного 

функціонування об’єктів енергетики / [В.О. Артемчук та ін.; за ред. А.О. Запорожця, Т.Р. 

Білан]. – Київ, 2017. – 312 с. 

14 Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних джерел енергії України / за ред. 

С.О. Кудрі. – Київ: Інститут відновлюваної енергетики НАН України, 2020. – 82 с. 

15 Пригожин И., Стенгерс И. Время. Хаос. Квант; пер. с англ. Ю. А. Данилова. – М. : 

Прогресс, 1994. – 266 с. 

16  Бєкіров Е.А. Автономні джерела електроживлення на базі сонячних батарей. 

Сімферополь: ВД «Аріал». 2011.  

17 Нефёдов П. В., Резцов В. Ф. Моделирование процессов переноса заряда в 

полупроводниковых структурах в приближении амбиполярной диффузии // Технічна 

електродинаміка. Тематичний випуск “Силова електроніка та енергоефективність”. – 2003 – 

Ч. 3. – С. 114 – 119. 



18  Рєзцов В. Ф. Некоторые принципы синергетического анализа динамики процессов 

преобразования энергии нетрадиционных и возобновляемых источников / Відновлювана 

енергетика.  2005.  № 1.  С. 19 – 25. 

19 Лук’яненко С. О. Основи обчислювальних методів розв’язування диференціальних 

рівнянь: навч. посіб. – К. : ІЗМН, 2002. – 248 с. 

20  Лук’яненко С. О. Адаптивні обчислювальні методи моделювання об’єктів з 

розподіленими параметрами / – К. : ІВЦ “Політехніка”, 2004. – 236 с. 

21  Чисельні методи: Навчальний посібник. / Волонтир Л.О, Зелінська О.В., Потапова Н.А., 

Чіков І.А., Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця: ВНАУ, 2020 – 322 с. 

22  Киреев В. И., Пантелеев. А. В. Численные методы в примерах и задачах – М. : Высш. 

шк., 2008. – 480 с. 

23  Бекиров Э. А.,  Резцов В. Ф., Суржик А. Н. Особенности формирования 

пространственно-неоднородных структур в процессах нелинейного тепломассопереноса при 

пространственной дисперсии возмущений // Відновлювана енергетика. – 2006. – № 4 (7). – С. 

48 – 52. 

24  Матях С. В.Чисельно-аналітичне моделювання нелінійних процесів переносу зарядів в 

фотоелектричних та електрохімічних перетворювачах енергії. Автореферат канд. дисертації 

за спец. 05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії.– Київ, 2016. – 19 с. 

25  Суржик Т. В., Гамарко А. В., Матях С.В., Щокіна В. А. Особливості застосування 

теореми Умова-Пойнтинга для аналізу електротеплового стану фотобатарей та сонячних 

колекторів// Відновлювана енергетика. – 2015. – № 1 (40). – С. 38 – 42. 

26  Дьяконов В. Matlab. Анализ идентификация и моделирование систем. Специальный 

справочник.–С.-П.: Питер, 2002. 448 с. 

27 Черных И.В. Моделирование электротехнических устройств в Matlab, SimPowerSystem и 

Simulink. – М.: ДМК Пресс; СПб.: Питер, 2008. – 288 с. 

 

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 процеси перетворювання енергії сонячного випромінювання в теплову енергію. 

Основні процеси перетворювання енергії сонячного випромінювання в електричну 

енергію. Моделювання як вид наукових досліджень. Підвищення ефективності 

дослідження процесів перетворення енергії сонячного випромінювання в теплову та 

електричну енергію за рахунок моделювання. Синергетика. Літературні джерела 1-3, 9-15 

2 Реалізація математичних моделей: модель-алгоритм-програма. Визначення і приклади 

математичних моделей. Процедура побудови математичних моделей. Структура 

математичних моделей. Моделювання прямих та зворотних задач.  

Літературні джерела 7, 8, 26, 27 

3 Класифікація математичних моделей. Структурні математичні моделі. Функціональні 

математичні моделі: класифікація: детерміновані і стохастичні, статичні і динамічні, 

лінійні і нелінійні, неперервні, дискретні і змішані. Ієрархія матмоделей.   

Літературні джерела 5, 6, 26 

4  Метод Ньютона. Алгоритм схеми Гаусса для розв'язування систем алгебраїчних рівнянь, 

обчислення визначників та обернення матриць. Методи підвищення ефективності схеми 



Гаусса. Ітераційні методи: умови збіжності, порядок обчислень і оцінка похибок.  

Літературні джерела 4, 21, 22 

5 Загальна характеристика. Інтегрування методами прямокутників, трапецій і парабол. 

Забезпечення точності. Найпростіші квадратурні формули. Чисельне інтегрування та 

диференціювання з використанням  інтерполяційних формул Ньютона і Лагранжа. Оцінка 

похибок.  

Літературні джерела 4-7, 19 

6 Метод послідовних наближень з використанням степеневих рядів. Оцінка похибок. Метод 

Ейлера та його модифікації. Оцінка похибок. Методи Рунге-Кутта різних порядків. Оцінка 

похибок.  

Літературні джерела 1, 2 

7 Теплопередача в плоскій стінці, теплопередача в циліндричній стінці, теплопередача в 

сферичній стінці. Матмоделі елементів теплових систем з температурозалежною 

теплопровідністю. Математичне моделювання нагрівання тіла. 

Літературні джерела 1, 20, 25 

8 Моделювання процесів перетворення енергії сонячного випромінювання в теплову 

енергію. 

Літературні джерела 5, 9, 25 

9 Моделювання процесів перетворення енергії сонячного випромінювання в електричну 

енергію. 

Літературні джерела 8, 16-18, 23-24 

 

Практичні заняття 

№ 

з/п 

Назва теми заняття та перелік основних питань  

1 Синергетичний підхід для аналізу процесів перетворення енергії сонячного 

випромінювання в теплову та електричну енергію. 

2 Наближення функцій та чисельні методи розв’язування алгебраїчних та 

трансцендентних рівнянь. 

3 Чисельні методи розв’язування систем алгебраїчних рівнянь. 

4 Чисельні методи інтегрування. 

5 Чисельні методи диференціювання. 

6 Чисельні методи розв’язування диференційних рівнянь. 

7 Адаптивний чисельний метод. 

8 Моделювання процесів перетворення енергії сонячного випромінювання в теплову 

енергію. 

9 Моделювання процесів перетворення енергії сонячного випромінювання в електричну 

енергію. 

 

Самостійна робота студента 

№з/п Вид самостійної роботи Кількість годин 

СРС 

1 Підготовка до аудиторних занять 34 

2 Підготовка до заліку 20 

 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. Синергетичний підхід для аналізу процесів перетворення енергії сонячного випромінювання 

в теплову та електричну енергію. 

2. Наближення функцій та чисельні методи розв’язування алгебраїчних та трансцендентних 

рівнянь.  

3. Чисельні методи розв’язування систем алгебраїчних рівнянь.  

4. Чисельні методи інтегрування. 

5. Чисельні методи диференціювання. 

6. Чисельні методи розв’язування диференційних  рівнянь. 

7. Адаптивний чисельний метод. 

8. Моделювання процесів перетворення енергії сонячного випромінювання в теплову енергію. 

9 Моделювання процесів перетворення енергії сонячного випромінювання в електричну  

енергію. 

 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено завідувачем відділу сонячної енергетики, д.т.н., чл.-кор. НАН України  

Рєзцовим В.Ф. 

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