
 
Інститут відновлюваної енергетики 
НАН України  

 

Науково-освітнє об’єднання 
«Кафедра відновлюваних 
джерел енергії» 

Методи моделювання, видобування та перетворення геотермальних джерел 

енергії та енергії довкілля в теплову  та електричну енергію  

Силабус 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 

Галузь знань 14 «Електрична інженерія» 

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

Освітня програма https://www.ive.org.ua/?page_id==3451 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання Очна(денна) 

Рік підготовки, семестр 2 курс весняний семестр 

Обсяг дисципліни 60 годин/2 кредити ECTS 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Залік 

Розклад занять https://www.ive.org.ua/?page_id==3144 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лектор: д.т.н. Морозов Юрій Петрович,  

тел.0976019917 

 

Розміщення курсу https://www.ive.org.ua/?page_id =3142 

Програма навчальної дисципліни 

1. Описнавчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програма навчальної дисципліни «Методи моделювання, видобування та перетворення 

геотермальних джерел енергії та енергії довкілля 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 студентів системи здатностей: 

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

інноваційноїдіяльності у сферівідновлюваної енергетики. 

• користуватись науковою і технічною термінологією в області енергетики; 

• користуватись довідковою і науково-технічною літературою з енергетики, володіти 

навиками пошуку необхідної інформації в бібліотеках та мережі Інтернету; 

• порівнювати ефективність різних галузей енергетики; 

• користуватись теоретичними та методологічними основами досліджень новітніх 

технологій енергетики; 

• здатність застосовувати енергетичні установки на різних видах відновлюваних джерел; 

•  володіти стандартизованою термінологією, що використовується при конструюванні 

енергетичних установок на базі відновлюваних джерел енергії; 



• визначати, розраховувати основні параметри енергетичних установок; 

• оцінювати виробництво тепло- та електроенергії на основі використання енергетичних 

установок за даними вихідної відновлюваної та нетрадиційної сировини. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни "Методи моделювання, видобування та 
перетворення геотермальних джерел енергії та енергії довкілля в теплову  та електричну енергію" є 

наукові засади процесів та обладнання для підготовки геотермальних джерел енергії для 

використання, а також використання геотермальної енергії для теплопостачання та виробництва 

електроенергії. 

Програмні результати навчання:  
Компетенції:здатність виконувати оригінальні дослідження,  досягати наукових результатів, які 

створюють нові  знання у галузі відновлюваної енергетики;здатність усно і письмово презентувати 

та  обговорювати результати наукових досліджень українською та англійською  мовами;здатність 
вирішувати науковізадачі 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 історію використання відновлюваної енергетики та сучасні тенденції її розвитку в світі 

і передумови її розвитку як галузі сучасної енергетики України; 

• теорію існуючих та перспективних технологій нетрадиційної та відновлюваної енергетики; 

• устрій та вибір сучасних енергетичних установок та систем на базі відновлюваних джерел;. 

Уміння: 
• визначати та розраховувати згідно з існуючими методами основні технічні та технологічні 

параметри енергетичних установок, що створюються на основі відновлюваних джерел; 
• робити попередню техніко-економічну оцінку нових технологій використання відновлюваних 

джерел енергії; 

• аналізувати потенціал відновлюваної енергетики в різни регіонах України; 
• оцінювати доцільність впровадження та використання енергетичних установок на основі 

нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії 

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

конкретних задач відновлюваної енергетики з потребою в прогнозуванні роботи різних джерел 

енергії;  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. Терміни та загальні поняття 

2. Гідродинамічні та теплові процеси систем видобування та акумулювання тепла в підземних 

проникних шарах.  
3. Розрахунок технологічних показників геотермальних циркуляційних систем.  

4. Лабораторні та натурні експериментальні дослідження ГЦС.  

5. Методи розрахунку акумуляторів теплоти в підземних проникних шарах. 
6. Підземні теплообмінники та акумулятори теплоти у верхніх шарах Землі. 

7. Моделі енергетичного потенціалу геотермальних родовищ України 

3. Навчальні матеріали та ресурси 

Основні інформаційні ресурси: 

 
1. Кудря С.О. Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії. Підручник. – Київ, НТУУ «КПІ» 

2012; 

2. Басок Б.И., Резакова Т.А., Чалаев Д.М. 
Перспективныекогенерационныетеплонасосныесхемыгеотермальнойэнергетики//Пром. теплотехника, 

2006, т. 28, № 2.-с.35-40.  URL: 06-Basok_Резаова_ тепл_схемы_ГеоТЕС.pdf 

3. Розанов Ю.А.Теориявероятностей, случайныепроцессы и математическая статистика. М.: 
Наука, 1985. 

4. Комплексне використання відновлюваних джерел енергії:курс лекцій / [Електронний ресурс] 

https://classroom.google.com/c. 

5. Кононюк А. Е. Обобщённаятеориямоделирования. Начала. К.1. Ч.1. «Освіта України», 2012. — 
602 с. ISBN 978-966-7599-50-8 

6. Ю.П. Морозов Добыча геотермальных ресурсов и аккумулирование теплоты в подземных 

горизонтах, Киев: Наукова думка, 2017, 197 с  
7. Накорчевский А. И. Экспериментальнаяпроверкадостоверностиматематических моделей 

грунтовогоаккумулированиятеплоты / А. И. Накорчевский, А. Н. Недбайло, Б. И. Басок // 

Пром.теплотехн. – 2006. – № 2 (28). – С. 51 – 61 
8. Морозов Ю.П., Дубовський С.В. Технологічні схеми ГЕОТЕС на геотермальних родовищах з 

аномально високим тиском // Відновлювана енергетика, 2021, №(2(65), С. 81-92. 

https://doi.org/10.36296/1819-8058.2021.2(65). 

9. Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних джерел енергії / за заг. Ред. С.О. Кудрі. – 
Київ: Інститут відновлюваної енергетики НАН України, 2020. – 82с ISBN 978-999-034-1 

10. Інститут відновлюваної енергетики НАН України. Історія становлення, сучасність та 

перспективи / За ред. С.О. Кудрі. – Київ: Інститут відновлюваної енергетики НАНУ, 2018. – 94 с. 
ISBN 978-617-696-829-0. 

11. Морозов Ю.П., Барило А.А. Обгрунтування методики визначення теплового потенціалу 

геотермічних пластових покладів // Відновлювана енергетика, 2021, №1(64), С. 81-86  DOI: 

https://doi.org/10.36296/1819-8058.2021.1(64). 
12. Колективна монографія (англійською мовою)за редакцієюВ. А. Яртися,Ю. М. Солоніна,І. Ю. 

Завалія Водневі технології зберігання енергії: стан та перспективи розвитку, // Інститут 

енергетичних технологій, Національна Академія наук України  https://doi.org/.Додаткові:ISBN  
978-617-8055-08-0 (print), ISBN  978-617-8055-09-7 (online), УДК 620.9.546.11 

13. Відновлювані джерела енергії / За ред. С.О. Кудрі. – Київ: ІВЕ НАНУ, 2020. – 392 с. 

14. GeothermalHandbook: PlanningandFinancingPowerGeneration. TheWorldBank. TechnicalReport 
002/12, 72828. EnergySectorManagementAssistanceProgram (ESMAP). URL: 

http://documents.worldbank.org/curated/ 

 

https://classroom.google.com/c
https://doi.org/10.36296/1819-8058.2021.2(65)
https://doi.org/10.36296/1819-8058.2021.1(64)
http://documents.worldbank.org/curated/


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) 

Змістовний модуль 1.Терміни та загальні поняття 

1 Обґрунтування математичних моделей систем добування і акумулювання  глибинної теплоти 

Землі,літературні джерела1, 3, 9, 10 

Тривимірна математична модель нестаціонарного теплообміну і термоп’єзов’язкопружної 

фільтрації теплоносія в підземних проникних шарахлітературні джерела5, 6, 9, 10 

Математична модель термоп’єзов’язкопружної фільтрації в підземних проникних шарах 

літературні джерела11, 13, 

Змістовний модуль 2 Гідродинамічні та теплові процеси систем видобування та 

акумулювання тепла в підземних проникних шарах 

2 Класифікація моделей теплових і гідродинамічних процесів при русі рідини в підземних 

проникних шарах. 10, 11 

Змістовний модуль 3. Розрахунок технологічних показників геотермальних циркуляційних 

систем 

3 Визначення відстані між свердловинами, які забезпечують заданий термін роботи 

геотермальних циркуляційних систем [5, 10,  

4 Математичне моделювання теплообміну в свердловині, літературні джерела [4, 6, 10 

Змістовний модуль 4.Лабораторні та натурні експериментальні дослідження ГЦС 

5 Математичні моделі відновлюваних джерел енергії, які не залежать від погодних 

умовлітературні джерела [4, 8 

Змістовний модуль 5Методи розрахунку акумуляторів теплоти в підземних проникних 

шарах. 

6 Математичні моделі енергетичних систем з сезонним і добовим акумулюванням. літературні 

джерела [9, 10, 11,12 

7 Обгрунтування та розробка математичної моделі систем видобування геотермальних ресурсів 

та систем акумулювання теплоти в верхніх шарах Землі літературні джерела6, 7, 9, 10 

8 Узагальнена математична модель теплових і гідродинамічних процесів при русі рідини в 

підземних проникних шарах літературні джерела6, 8, 10 

Змістовний модуль 6Підземні теплообмінники та акумулятори теплоти у верхніх шарах 

Землі 

9 Моделі, які використовують геотермальні джерела енергії літературні джерела9, 10 

10 Моделі енергетичного потенціалу геотермальних родовищ України, літературні джерела [6,11 

Практичні заняття 

1. Обробка вихідних даних. 

 2. Аналіз аналітичних залежностей. 

 3. Оцінка похибки обчислення. 

 4. Обгрунтування методики розрахунків. 

 5. Варіантні обчислення. 



 6. Оцінка результатів розрахунків 

Самостійна робота студента 

№з/п Вид самостійної роботи Кількістьгодин СРС 

1 Підготовка до аудиторних занять 18 

2 Підготовка до заліку 4 

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 Екзаменаційна оцінка 

(диф. залік) 

Традиційна залікова 

оцінка 

100-95 Відмінно Зараховано 

94-85 Дуже добре  

84-75 Добре  

74-65 Задовільно  

64-60 Достатньо  

Менше 60 Незадовільно Не зараховано 

Не виконані умови допуску Не допущено 

Загальна рейтингова оцінка студента після завершення семестру складається з балів: 
– відповіді під час проведення експрес-опитуваньна 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. Питання по предмету «Методи моделювання, видобування та перетворення геотермальних 
джерел енергії та енергії довкілля в теплову  та електричну енергію» 
2. Класифікація видів моделювання по технології моделювання; етапи моделювання, створення 
моделей, оцінки моделей.  
3. Технології особливості відновлюваних джерел енергії в залежності їх ресурсної бази. 
4. Методи прогнозування природних факторів на короткотривалий та довготривалий термін. 
5. Методи прогнозування потужностей ВЕС, СЕС, та ГЕС. 
6. Класифікація математичних моделей енергетичних процесів систем видобування 
геотермальної енергії. 
7. Моделювання систем використання геотермальних флюїдів для виробництва електроенергії. 
8. Моделювання систем використання геотермальних теплоносіїв для теплопостачання і 
кондиціювання житлових і промислових теплоспоживачів.  
9. Моделювання підземних енергозберігаючих систем. 
10. Моделі енергетичного потенціалу геотермальних родовищ України. 
11. Моделювання комбінованих енергосистем. 
12. Енергетичні цикли низькотемпературних геотермальних електростанцій.  
13. Моделі перетворення геотермальних ресурсів в електричну енергію 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено завідувачем відділу геотермальної енергетики, д.т.н. Морозовим Ю.П. 

Ухваленовченою радою ІВЕ НАН України (протокол № ___ від ____________) 
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