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ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни «Статистична фізика в нетрадиційній енергетиці» 
складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  
 
Другий рівень, магістр  
(назва рівня вищої освіти) 

 
спеціальності  105 Прикладна фізика та наноматеріали 
 
спеціализації    

 
1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: оволодіння теорією та практичними 
навичками розв'язування задач та підготовка студентів до вивчення фізичних основ 
отримання та перетворювання теплової енергії. 

 
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: забезпечити формування у студентів 

розуміння теоретичних методів статистичної механіки і фізичної кінетики та оволодіння 
математичними навиками, що необхідні для розв’язування різноманітних задач теплової 
фізики макроскопічних систем. 

 
 1.3. Кількість кредитів - 6 

 
1.4. Загальна кількість годин - 180 

  
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
 

Обов’язкова 
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 
1-й  

Семестр 
2-й  

Лекції 
32 год.  

Практичні, семінарські заняття 
16 год.  

Лабораторні заняття 
  

Самостійна робота 
132 год.  

у тому числі індивідуальні завдання  
  

 
1.6. Заплановані результати навчання.  
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Студенти мають досягти таких результатів навчання: 
 

ПРН 1. Використовувати знання в галузі прикладної фізики, математики, електроніки та 
інформаційних технологій для виконання наукових досліджень та розв’язання виробничих 
задач. 
ПРН 4. Встановлювати та аргументувати нові залежності між параметрами та 
характеристиками фізичних систем. 

 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 
Розділ 1. Фотони та напівпровідники 
 
Тема 1. Проблема економії енергії 
Оцінка максимальних запасів викопної енергії. Парниковий ефект. Горіння викопного палива. 
Температура Землі.  
 
Тема 2. Фотони 
Випромінювання чорного тіла. Закон випромінювання Кірхгофа для нечорних тіл. Сонячний 
спектр. Концентрація сонячного випромінювання. Максимальна ефективність перетворення 
сонячної енергії. 
 
Тема 3. Напівпровідники 
Електрони в напівпровідниках. Дірки. Допінг. Квазі-Фермієвські розподіли. Генерація 
електронів і дірок. Рекомбінація електронів і дірок. Випромінювання світла 
напівпровідниками. 
 
Тема 4. Перетворення теплової енергії в хімічну 
Максимальна ефективність виробництва хімічної енергії. Шоклі – Межа Кейссера. 
 
Тема 5. Перетворення хімічної енергії в електричну 
Перенесення електронів і дірок. Розділення електронів і дірок. Довжина дифузії. 
Діелектрична релаксація. Амбіполярна дифузія. Ефект Дембера. 
 
Розділ 2. Статистична фізика сонячних елементів 
 
Тема 6. Загальна структура сонячної батареї 
Хімічний сонячний елемент. Основні механізми в сонячних елементах. pn-перехід. 
Гетеропереходи. Роль електричного поля в сонячних елементах. Органічні сонячні батареї. 
Світлодіоди (LED). 
 
Тема 7. Обмеження на перетворення енергії 
Максимальний ККД сонячних елементів. Ефективність сонячних елементів як функція їх 
забороненої зони. Оптимальна кремнієва сонячна батарея. Тонкоплівкові сонячні батареї. 
Температурна залежність напруги разомкнутого ланцюга. Залежність ефективності від 
інтенсивності. Ефективність окремих процесів перетворення енергії. 
 
Тема 8. Характеристика сонячних елементів 
Спектральний відгук і квантова ефективність. Квазістаціонарна фотопровідність. 
Люмінесценція. Термографія. Струм, індукований світловими променями. Перехідні методи. 
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3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви розділів і тем Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усьо
го  

у тому числі усьо
го  

у тому числі 
л п ла

б. 
інд

. 
с. р. л п ла

б. 
інд

. 
с. 
р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Розділ 1. Фотони та напівпровідники 

Тема 1. Проблема 
економії енергії 

16 2 2     12       

Тема 2. Фотони 22 4 2   16       
Тема 3. 
Напівпровідники 

27 6 3   18       

Тема 4. Перетворення 
теплової енергії в 
хімічну 

17 2 1   14       

Тема 5. Перетворення 
хімічної енергії в 
електричну 

24 4 2   18       

Разом за розділом 1 106 18 10     78       
Розділ 2. Статистична фізика сонячних елементів 

Тема 6. Загальна 
структура сонячної 
батареї 

26 6  2     18       

Тема 7: Обмеження на 
перетворення енергії 

24 4 2   18       

Тема 8: 
Характеристика 
сонячних елементів 

24 4 2   18       

Разом за розділом 3 74 14 6   54       
Усього годин 180 32 16     132       

 
 

4. Теми практичних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Проблема економії енергії 2 
2 Фотони 2 
3 Напівпровідники 3 
4 Перетворення теплової енергії в хімічну 1 
5 Перетворення хімічної енергії в електричну 2 
6 Загальна структура сонячної батареї 2 
7 Обмеження на перетворення енергії 2 
8 Характеристика сонячних елементів 2 
 Разом  16 
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5. Завдання для самостійної роботи 
 

№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

1 Опрацювати тему “Проблема економії енергії” 12 
2 Опрацювати тему “Фотони” 16 
3 Опрацювати тему “Напівпровідники” 18 
4 Опрацювати тему “Перетворення теплової енергії в хімічну” 14 
5 Опрацювати тему “Перетворення хімічної енергії в електричну” 18 
6 Опрацювати тему “Загальна структура сонячної батареї” 18 
7 Опрацювати тему “Обмеження на перетворення енергії” 18 
8 Опрацювати тему “Характеристика сонячних елементів” 18 
 Разом  132 

 
6. Індивідуальні завдання 

 
7. Методи навчання 

 
Лекційні заняття проводяться методом лекції та розповіді-дискусії і передбачають 

можливість використанням електронних засобів навчання (презентації і відеозв’язок в 
системі Zoom). Практичні заняття проводяться методами обговорення теоретичних 
положень дисципліни та їх використання в практичних ситуаціях. Основною метою 
практичних занять є розуміння фізичних і математичних принципів кінетичної теорії. 

 
8. Методи контролю 

 
1. Експрес-контроль (загальний ваговий бал - 15) проводиться з метою перевірки 

якості роботи студента на практичних заняттях в аудиторії. Він може бути як усним, так і 
письмовим. Тривалість експрес-контролю 5-10 хвилин. Кожен експрес-контроль включає 1 
питання. За кожну правильну відповідь студент отримує 2 бали, за частково правильну – 1 
бал. Відсутність студента на занятті або невиконання експрес-контролю приносить 
студенту 0 балів. 
 

2. Робота на практичних заняттях (загальний ваговий бал - 15) проводиться з метою 
опанування студентом математичних методів і передбачає розв’язання задач у дошки. За 
кожну правильну відповідь студент отримує 2 бали, за частково правильну – 1 бал. 
Відсутність студента на занятті або невиконання експрес-контролю приносить студенту 0 
балів. 

 
3. Поточний контроль (загальний ваговий бал - 30) проводиться у вигляді двох 

контрольних робіт тривалістю 2 академічні години кожна. Кожна КР складається із одного 
теоретичного питання, що оцінюється в 10 балів, та однієї задачі, що оцінюється у 5 балів. 
Максимальна кількість балів - 15. 
 

Критерії оцінювання відповідей на теоретичні питання: 
(a)  студент міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст 

навчальної дисципліни, логічно мислить і будує відповідь, висловлює своє 
ставлення до тих чи інших проблем – 10 балів; 
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(b)  студент добре засвоїв теоретичний матеріал, аргументовано викладає його, але 
припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту 
– 8 балів; 

(c)  студент переважно опанував теоретичними знаннями навчальної дисципліни, але 
непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають 
невпевненість або відсутність стабільних знань – 6 балів; 

(d)  студент демонструє лише часткове знайомство з теоретичними знаннями 
навчальної дисципліни, непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові 
питання викликають невпевненість або відсутність стабільних знань – 4 бали; 

(e)  студент майже не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає наукових 
фактів, визначень, відсутнє наукове мислення, практичні навички майже не 
сформовані – 2 бали; 

(f)  знання як з теоретичної, так і з практичної підготовки за даним завданням виявити 
не вдається, або відповідь взагалі відсутня – 0 балів. 

 
Критерії оцінювання розв’язання задач: 
(a) правильно і повністю виконане завдання оцінюється у 5 балів; 
(b) завдання, виконане з несуттєвими помилками, оцінюється у 4 бали; 
(c) завдання, виконане частково, але без помилок, оцінюється у 3 бали; 
(d) неправильне виконання завдання (грубі помилки в розрахунках, але правильно 

обрана логіка рішення) оцінюється у 2 бали; 
(e) завдання з відсутніми розрахунками, але правильно обраною логікою рішення, 

оцінюється в 1 бал; 
(f) відсутнє виконання завдання оцінюється в 0 балів. 
 
Якщо студент отримав оцінку менше 5 балів за КР, він зобов’язаний переписати цю 

роботу, але не більше одного разу.  
 

 
Критерії оцінювання відповідей на теоретичні питання: 
(a) студент міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст 

навчальної дисципліни, логічно мислить і будує відповідь, висловлює своє 
ставлення до тих чи інших проблем – 15 балів; 

(b)  студент добре засвоїв теоретичний матеріал, аргументовано викладає його, але 
припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту 
– 12 балів; 

(c)  студент переважно опанував теоретичними знаннями навчальної дисципліни, але 
непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають 
невпевненість або відсутність стабільних знань – 9 балів; 

(d)  студент демонструє лише часткове знайомство з теоретичними знаннями 
навчальної дисципліни, непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові 
питання викликають невпевненість або відсутність стабільних знань – 6 бали; 

(e)  студент майже не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає наукових 
фактів, визначень, відсутнє наукове мислення, практичні навички майже не 
сформовані – 3 бали; 

(f)  знання як з теоретичної, так і з практичної підготовки за даним завданням виявити 
не вдається, або відповідь взагалі відсутня – 0 балів. 

 
Критерії оцінювання розв’язання задач: 
(a) правильно і повністю виконане завдання оцінюється у 10 балів; 
(b) завдання, виконане з несуттєвими помилками, оцінюється у 8 балів; 
(c) завдання, виконане частково, але без помилок, оцінюється у 6 балів; 



 8 

(d) неправильне виконання завдання (грубі помилки в розрахунках, але правильно 
обрана логіка рішення) оцінюється у 4 бали; 

(e) завдання з відсутніми розрахунками, але правильно обраною логікою рішення, 
оцінюється в 2 бали; 

(f) відсутнє виконання завдання оцінюється в 0 балів. 
 
 За бажанням студента можуть нараховуватися до 10-ти заохочувальних балів за 
коментар підсумкової роботи в усній формі та відповіді на додаткові запитання. 
 
  Форма підсумкового контролю знань-залік 
 

9. Схема нарахування балів 
 

Поточний контроль, самостійна робота, контрольні роботи  

Сума Розділ 1 Розділ 2 Контрольна 
робота 

Індивіду
альне 

завдан-
ня 

T1-T5 T6-T8 К1-К2  
 

 

35 35 30 - 100 
 

Передбачаються бали за: 
• відповіді на теоретичні питання – 65; 
• розв’язання задач – 35. 

 
Критерії оцінювання навчальних досягнень 

 
Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для дворівневої шкали оцінювання 
90 – 100  

 
зараховано 70-89 

50-69 

1-49 не зараховано 
 
 

10. Рекомендована література 
 

Основна література 
1. Peter Würfel, Uli Würfel. Physics of Solar Cells: From Basic Principles to Advanced Concepts, 

Wiley-Vch, 2016. 
2. Karl W. Böer. Handbook of the Physics of Thin-Film Solar Cells, Springer, 2013. 
3. Jenny Nelson. The Physics of Solar Cells, Imperial College Press, 2003. 
4. Пархоменко Ю.Н., Полисан А.А. Физика и технология приборов фотоники. Солнечная 

энергетика и нанотехнологии, МИСИС, 2013. 
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Допоміжна література 
5. Ван Кампен Н.Г. Стохастические процессы в физике и химии. М.: Наука, 1990. 
6. Румер Ю.Б., Рывкин М.Ш. Термодинамика, статистическая физика и кинетика. М.: 

Наука, 1977. 
7. Климонтович Ю.Л. Статистическая физика. М.: Наука, 1982. 
8. Сетна Дж. П. Статистическая механика. Энтропия, параметры порядка, теория 

сложности. М.: Научный мир, 2013. 
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Додаток 1 
 

Додаток до робочої програми навчальної дисципліни  
Статистична механіка та фізична кінетика 

(назва дисципліни) 
 

Дію робочої програми продовжено: на 2021/2022 н. р. 
 
Заступник директора ННІ комп’ютерної фізики та енергетики з навчальної 
роботи  
 
___________________        Ольга ЛІСІНА                                  

(підпис)                           (прізвище,  ініціали)                                        
                     

«____» __________ 20___ р.  
 
Голова методичної комісії ННІ комп’ютерної фізики та енергетики 
 
___________________        Ірина ГАРЯЧЕВСЬКА                                  

(підпис)                       (прізвище,  ініціали)                                        
                     

 «____» __________ 20___ р.  
  

 


