
ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НАН УКРАЇНИ 

Теми наукових досліджень, що завершені у 2019 році  

Назва НДР Строки 
вико-
нання 

Назва наукового на-
пряму (проблеми) з Ос-

новних наукових на-
прямів та найважливі-

ших проблем фундамен-
тальних досліджень  

Отримані нові теоретичні результати*) Отримані нові науково-
практичні результати *) 

Місце та форма 
впровадження ре-

зультатів 

1 2 3 4 5 6 
Розробити схемо-
технічні рішення 
модернізації іс-
нуючих та перс-
пективних гібри-
дних систем 
електро- та теп-
лопостачання з 
використанням 
відновлюваних 
джерел енергії  
(шифр: 
«Комплекс-М») 

2017-
2019 

Енергетика та енергое-
фективність:  
Технології розроблення 
та використання нових 
видів палива, віднов-
люваних і альтернатив-
них джерел енергії та 
видів палива. Техноло-
гії використання скид-
них енергоресурсів. 
Теплонасосні техноло-
гії. 

Досліджено роботу енергосистем, що вико-
ристовують ВДЕ випадкової природи (соня-
чну, вітрову),  детерміновані (геотермальну 
енергію, біомасу), частково контрольовані 
(гідроресурси, енергію навколишнього се-
редовища). Отримано експериментальні 
значення енергетичних показників об’єктів 
генерації та споживання електричної та теп-
лової енергії, виконано порівняння експе-
риментальних та теоретичних даних для 
перевірки та уточнення розрахункових мо-
делей. 
Публіцистична активність: 
- 4 статті у фахових журналах, що індексу-
ються міжнародними базами даних;  
- 18 статей у фахових журналах;  
- 18 тез міжнародних конференцій.  
Молоді учені: 
1. Н.с. к.т.н. Хіменку О.В. і м.н.с. Щокіній 
В.А. присуджено премії Київського місько-
го голови «За особливі досягнення молоді у 
розбудові столиці України – міста-героя 
Києва», номінація «Наукові досягнення». 
2. Пров. інж. Іванчука В.Ю. нагороджено 
дипломом ІІІ ступеня за наукову роботу 
«Система для визначення параметрів фотое-
лектричних модулів у реальних польових 
умовах» у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу 
студенських наукових робіт 2018/2019 нав-
чального року в галузі «Енергетика».  

За результатами дослі-
джень запропоновано 
ряд схемо-технічних 
рішень щодо викорис-
тання гібридних систем 
енергопостачання, які 
забезпечують ефектив-
не використання відно-
влюваних джерел енер-
гії при дотриманні ви-
мог до надійності та 
якості енергозабезпе-
чення. 
 ОПІВ: 
- подано 5 заявок на 
винаходи;  
- отримано 4 патенти на 
корисні моделі. 
Надано експертні ви-
сновки:  Кабінету Міні-
стрів України, Держе-
нергоефективності  Ук-
раїни  стосовно допус-
тимих обсягів впрова-
дження ВДЕ, резервних 
потужностей, систем 
накопичення енергії, і 
ін.  

3 акти впроваджен-
ня: 
1. ДПВ НДІ «Укре-
нергомережпроект», 
27.12.2018;  
2. Громадська спілка 
«Асоціація сонячної 
енергетики Украї-
ни», 02.09.2019;  
3. ДП «УкрНДІпро-
ект», 20.12.2019 
у вигляді технічних 
звітів,  рекомендацій 
і схемо-технічних 
рішень щодо засто-
сування ВДЕ в сис-
темах енергопоста-
чання 
 



 
 

Назва НДР Строки 
вико-
нання 

Назва наукового напряму (пробле-
ми) з Основних наукових напрямів та 
найважливіших проблем фундамен-
тальних досліджень у галузі природ-
ничих, технічних і гуманітарних наук 

Отримані нові теоретичні 
результати*) 

Отримані нові науково-
практичні результати *) 

Місце та форма 
впровадження ре-

зультатів 

1 2 3 4 5 6 
Розробити науко-
во-технічні заса-
ди перетворення 
та акумулювання 
енергії відновлю-
ваних джерел 
енергії для забез-
печення споруд 
громадського 
призначення 
(шифр: "Енерго-
дім") 

2018-
2019 

Фундаментальні наукові дослі-
дження з найбільш важливих про-
блем розвитку науково-
технічного, соціально-
економічного, суспільно-
політичного, людського потенціа-
лу для забезпечення конкуренто-
спроможності України у світі та 
сталого розвитку суспільства і 
держави 
Найважливіші фундаментальні 
проблеми фізико-математичних і 
технічних наук 
1.7.11  Джерела відновлюваної 
енергії та її перетворення 
Цільова програма наукових дослі-
джень Відділення фізико-
технічних проблем енергетики 
НАН України «Фундаментальні 
дослідження процесів перетво-
рення та використання енергії» 
 

Обгрунтовано  і розроблено 
математичну модель акуму-
лювання теплоти в підземних 
проникних шарах, яка дозво-
ляє оцінити втрати теплоти 
на різних стадіях функцію-
вання системи акумулювання 
теплоти. 
Розроблено математичну 
модель розрахунку електри-
чної потужності фотомодуля 
від поточної температури 
повітря, яка визначається 
моделюванням погодних 
факторів з урахуванням їх 
випадкової природи. 
Публіцистична активність:  
- 6 статей у фахових журна-
лах;  
- 7 тез доповідей міжнарод-
них конференцій; 
- 5 електронних наукових 
публікацій. 
 

В результаті проведених 
експериментальних робіт 
виявлено потенціал та об-
ґрунтовано доцільність ви-
користання води верхніх 
водоносних горизонтів для 
пасивного кондиціювання 
приміщень та можливість 
акумулювання теплоти, яка 
отримана в результаті соня-
чного випромінювання, у 
відкладах в підземних про-
никних шарах в інтервалі 
30-50 м та  
90-120 м. 
 
ОПІВ:  подана 1 заявка на 
корисну модель 
 

Акт впровадження: 
Спеціалізований 
клінічний санато-
рій «Перемога», 
27.12.2019 
у вигляді рекомен-
дацій щодо впрова-
дження систем ене-
ргопостачання з 
використанням 
ВДЕ 

 

 


