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ВСТУП 

 

       Програма навчальної дисципліни «Матеріали та технології сонячної 
енергетики» складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) 

програми підготовки Прикладна фізика нетрадиційної енергетики 
 

Другий рівень магістр____________________  
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 
 
 
спеціальності 105 - прикладна фізика та наноматеріали  
 

 

1. Опис навчальної дисципліни 
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни. 
Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка фахівців із напрямку 105 – 
«прикладна фізика та наноматеріали» до вивчення фізико-технічних основ вироблення, 
акумулювання і передавання електричної енергії для сучасних і перспективних 
енергетичних установок. 
  1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є забезпечити формування у студентів 
знань основних властивостей електромагнітної взаємодії і законів перетворення, руху 
електричної енергії, отримання навичок застосування науково-технічних знань на практиці 
при вивченні способів передавання електричної енергії 

 
1.3. Кількість кредитів - 4 

 
1.4. Загальна кількість годин - 120 
  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
 

За вибором 
 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 
Рік підготовки 

1-й -й 
Семестр 

1-й -й 
Лекції 

16  год.  год. 
Практичні, семінарські заняття 

  год.  год. 
Лабораторні заняття 

16 год.  год. 
Самостійна робота 

88  год.  год. 
У тому числі індивідуальні завдання  

 год. 
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1.6. Заплановані результати навчання. 
 

Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми, студенти мають 
досягти таких результатів навчання: 

Знати: 
• Фізико-технічні і енергетичні аспекти вироблення, акумулювання і передавання 

електричної енергії.  
• Сучасні технології однодротового і бездротового передавання електричної енергії. 
• Новітні технології в розробках перспективних електричних систем. 
Вміти:  
• Вирішувати теоретичні та прикладні задачі щодо акумулювання, транспортування та 

використання електричної енергії. 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 
Тема 1. Природа електричної енергії.  

 

1) Класифікація заряджених елементарних частинок. Електромагнітна активність Сонця. 
Електричне і магнітне поле Землі. Хвилі Шумана. Мікрохвилеве фонове випромінювання 
Вселеної. 
2) Основні закони електромагнетизму, що встановлені експериментально. Принципи 
електростатичної та електродинамічної індукції. Особливості протікання постійного та 
змінного струмів в різних матеріалах. Розповсюдження і властивості електромагнітних 
хвиль. Хвильоводи, резонатори, високочастотний скін-ефект. 
3) Особливості високовольтної електрики. Коронний розряд, дуговий розряд,  тліючий 
розряд. Атмосферна електрика Землі та її практичне застосування.  
 
Тема 2. Промислове виробництво електричної енергії. 

 

1) Генераторний спосіб виробництва електричної енергії. Принцип роботи генераторів 
змінного і постійного струму. Промислова частота змінного струму. Схема роботи 
теплової, гідро- і атомної електростанції. Екологічні аспекти виробництва генераторної 
електрики. 
2) Методи накопичення і акумулювання електричної енергії. Лейденська банка, хімічні 
акумулятори, водневі паливні елементи. Принцип роботи та особливості застосування 
літій-іонних і полімерних акумуляторів. 
3) Виробництво фотоелектричної енергії. Принцип роботи сонячної батареї. Типи і 
конструкція фотоелектричних сонячних модулів. Схема сонячної електростанції. Засоби 
перетворення постійного струму сонячного модуля в змінний струм промислової частоти. 
 

Тема 3. Передача електричної енергії двопровідними лініями. 

 

1) Системи перетворення змінного струму промислової частоти. Трансформаторні 
підстанції. Потужна промислова електроніка. Заземлення та «занулення». 
2) Однофазні і трифазні лінії. Високовольтні ЛЕП. Облік і нормування електричної 
енергії. Підключення сонячних електростанцій до ліній електропередачі та організація 
«зеленого тарифу». 



 5 

3) Основні електричні втрати і підвищення ефективності передачі електроенергії 
двопровідними лініями. Матеріаломісткість і економічні аспекти двопровідних 
промислових ліній. Техніка безпеки при роботі з промисловими двопровідними лініями 
передачі електричної енергії. 
 

Тема 4. Передача електричної енергії по одному дроту. 

 
1) Принцип резонансної однопровідної передачі електричної енергії. Патенти і схеми 
можливих однопровідних систем. Дослідження Н.Тесла. 
2) Перетворення змінного струму, переданого по одному дроту, в постійну напругу. 
Принцип роботи газорозрядних ламп. 
3) Результати експериментальних досліджень на лабораторному стенді. Способи 
налаштування системи в резонанс. Енергетичні показники роботи однопровідної лінії 
передачі електроенергії. 
 
 

Тема 5. Бездротова передача електричної енергії. 

 
1) Патенти в області бездротової передачі електричної енергії. Принцип роботи та основні 
особливості функціонування «резонансного трансформатора», «плазмової кулі». 
Біфілярного, плоскі та конусні котушки індуктивності.  
2) Принцип електромагнітної індукції Фарадея. Промислові індукційні печі і бездротові 
системи зарядки електронних пристроїв. Залежність переданої потужності від відстані. 
3) Результати експериментальних досліджень на лабораторному стенді. Способи 
налаштування системи в резонанс. Основні енергетичні показники роботи бездротової 
лінії передачі електроенергії. 
 
Тема 6. Перспективні лазерні, біо- і нано- технології. 

 
1) Принцип роботи газових і твердотільних лазерних установок. Передача 
електромагнітних сигналів по променю лазера. Функціонування лазерних установок в 
імпульсному режимі. Створення із застосуванням лазерів провідних каналів для 
однопровідної передачі електроенергії. 
2) Біоелектричні потенціали рослин. Можливості застосування біоелектричної енергії в 
якості малопотужних джерел постійного і змінного напруги. Основні резонансні частоти 
електричної активності рослин. Експерименти Бакстера. 
3) Застосування резонансних методів передачі електроенергії із застосуванням 
нанотехнологій. Джерела енергії живих клітин і можливості здійснення «холодного 
ядерного синтезу». Виробництво і перспективи використання нових конструкційних 
матеріалів, композитів, надпровідних керамік, двовимірних систем і фулеренів.  
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3. Структура навчальної дисципліни 
 

 
Назви розділів і тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

усьо
го  

у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Тема 1. Природа 
електричної енергії. 

21 3    3  15       

Тема 2. Промислове 
виробництво електричної 
енергії. 

21 3     3  15       

Тема 3. Передача 
електричної енергії 
двопровідними лініями. 

21 3     3  15       

Тема 4. Передача 
електричної енергії по 
одному дроту.. 

21 3   3  15       

Тема 5. Бездротова 
передача електричної 
енергії.  

18 2   2  14       

Тема 6. Перспективні 
лазерні, біо- і нано- 
технології. 

18 2    2  14       

 Усього годин  120 16    16   88       
 

 

4. Теми лабораторних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Класифікація заряджених елементарних частинок. Електромагнітна 
активність Сонця. Електричне і магнітне поле Землі. Хвилі Шумана. 
Мікрохвилеве фонове випромінювання Вселеної. 
Основні закони електромагнетизму, що встановлені 
експериментально. Принципи електростатичної та електродинамічної 
індукції. Особливості протікання постійного та змінного струмів в 
різних матеріалах. Розповсюдження і властивості електромагнітних 
хвиль. Хвилїводи, резонатори, високочастотний скін-ефект. 
Особливості високовольтної електрики. Коронний розряд, дуговий 
розряд,  тліючий розряд. Атмосферна електрика Землі та її практичне 
застосування.  
 

3 

2 Генераторний спосіб виробництва електричної енергії. Принцип 
роботи генераторів змінного і постійного струму. Промислова частота 
змінного струму. Схема роботи теплової, гідро-і атомної 
електростанції. Екологічні аспекти виробництва генераторного 
електрики. Методи накопичення і акумулювання електричної енергії. 
Лейденська банку, хімічні акумулятори, водневі паливні елементи. 
Принцип роботи та особливості застосування літій-іонних і 
полімерних акумуляторів. Виробництво фотоелектричної енергії. 

3 
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Принцип роботи сонячної батареї. Типи і конструкція 
фотоелектричних сонячних модулів. Схема сонячної електростанції. 
Способи перетворення постійного струму сонячного модуля в змінний 
струм промислової частоти. 
 

3 Системи перетворення змінного струму промислової частоти. 
Трансформаторні підстанції. Потужна промислова електроніка. 
Заземлення та «занулення». Однофазні і трифазні лінії. Високовольтні 
ЛЕП. Облік і нормування електричної енергії. Підключення сонячних 
електростанцій до ліній електропередачі та організація «зеленого 
тарифу». Основні електричні втрати і підвищення ефективності 
передачі електроенергії двопровідними лініями. Матеріаломісткість і 
економічні аспекти двопровідних промислових ліній. Техніка безпеки 
при роботі з промисловими двопровідними лініями передачі 
електричної енергії. 
 

3 

4 Принцип резонансної однодротової передачі електричної енергії. 
Патенти і схеми можливих однодротових систем. Перетворення 
змінного струму, поточного по одному дроту, в постійну напругу. 
Принцип роботи газорозрядних ламп. Результати експериментальних 
досліджень на лабораторному стенді. Способи налаштування системи 
в резонанс. Енергетичні показники роботи однодротової лінії передачі 
електроенергії. 
 

3 

5 Патенти в області бездротової передачі електричної енергії. Принцип 
роботи та основні особливості функціонування «трансформатора 
Тесли», «плазмової кулі». Біфілярного, плоскі і конусні котушки 
індуктивності. Принцип електромагнітної індукції Фарадея. 
Промислові індукційні печі і бездротові системи зарядки електронних 
пристроїв. Залежність переданої потужності від відстані. Результати 
експериментальних досліджень на лабораторному стенді. Способи 
налаштування системи в резонанс. Основні енергетичні показники 
роботи бездротової лінії передачі електроенергії. 
 

2 

6 Принцип роботи газових і твердотільних лазерних установок. 
Передача електромагнітних сигналів по променю лазера. 
Функціонування лазерних установок в імпульсному режимі. 
Створення із застосуванням лазерів провідних каналів для 
однопровідною передачі електроенергії. 
Біоелектричні потенціали рослин. Можливості застосування 
біоелектричної енергії в якості малопотужних джерел постійного і 
змінного напруги. Основні резонансні частоти електричної активності 
дерев. Застосування резонансних методів передачі електроенергії із 
застосуванням нанотехнологій. Джерела енергії живими клітин і 
можливості здійснення «холодного ядерного синтезу». Виробництво і 
перспективи використання нових конструкційних матеріалів, які 
проводять композитів, надпровідних керамік, двовимірних систем і 
фулеренів. 
 

2 

  Разом 16 
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5. Завдання для самостійної роботи 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Вивчити: Структура матерії та відкриття елементарних частинок. 
Електромагнітна активність Сонця. Електричне і магнітне поле Землі. 
Хвилі Шумана. Мікрохвилеве фонове випромінювання Вселеної. 
Проаналізувати: Основні закони електромагнетизму, що встановлені 
експериментально. Принципи електростатичної та електродинамічної 
індукції. Особливості протікання постійного та змінного струмів в 
різних матеріалах. Розповсюдження і властивості електромагнітних 
хвиль. Хвильоводи, резонатори, високочастотний скін-ефект. 
Особливості високовольтної електрики. Коронний розряд, дуговий 
розряд,  тліючий розряд.  

15 

2 Вивчити: Електричні струми. Генераторний спосіб виробництва 
електричної енергії. Принцип роботи генераторів змінного і 
постійного струму. Промислова частота змінного струму. Схема 
роботи теплової, гідро-і атомної електростанції.  
Проаналізувати: Екологічні аспекти виробництва генераторного 
електрики. Методи накопичення і акумулювання електричної енергії. 
Лейденська банку, хімічні акумулятори, водневі паливні елементи. 
Принцип роботи та особливості застосування літій-іонних і 
полімерних акумуляторів. Виробництво фотоелектричної енергії. 
Принцип роботи сонячної батареї. Типи і конструкція 
фотоелектричних сонячних модулів. Схема сонячної електростанції.  
 

15 

3 Розглянути: Промислова електрика. Системи перетворення змінного 
струму промислової частоти. Трансформаторні підстанції. Заземлення 
та «занулення». Однофазні і трифазні лінії. Високовольтні ЛЕП. Облік 
і нормування електричної енергії. Підключення сонячних 
електростанцій до ліній електропередачі та організація «зеленого 
тарифу».  
Проаналізувати: Основні електричні втрати і підвищення 
ефективності передачі електроенергії двопровідними лініями. 
Матеріаломісткість і економічні аспекти двопровідних промислових 
ліній. Техніка безпеки при роботі з промисловими двопровідними 
лініями передачі електричної енергії. 
 

15 

4 Вивчити: Явище резонансу. Принцип резонансної однодротової 
передачі електричної енергії. Патенти і схеми можливих 
однодротових систем. Дослідження Н.Тесла. Перетворення змінного 
струму, поточного по одному дроту, в постійну напругу.  
Проаналізувати: Принцип роботи газорозрядних ламп. Результати 
експериментальних досліджень на лабораторному стенді. Способи 
налаштування системи в резонанс. Енергетичні показники роботи 
однодротової лінії передачі електроенергії. 
 

15 

5 Проаналізувати: Базові патенти в області бездротової передачі 
електричної енергії. Біфілярного, плоскі і конусні котушки 
індуктивності. Принцип електромагнітної індукції Фарадея. 
Промислові індукційні печі і бездротові системи зарядки електронних 
пристроїв. Залежність переданої потужності від відстані. Результати 

14 
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експериментальних досліджень на лабораторному стенді. Способи 
налаштування системи в резонанс. Основні енергетичні показники 
роботи бездротової лінії передачі електроенергії. 
 

6 Розглянути: Відкриття оптичних квантових генераторів.  Принцип 
роботи газових і твердотільних лазерних установок. Передача 
електромагнітних сигналів по променю лазера.  
Проаналізувати: Функціонування лазерних установок в імпульсному 
режимі. Створення із застосуванням лазерів провідних каналів для 
однопровідною передачі електроенергії. 
 

14 

  Разом 88 
 

 

6. Індивідуальні завдання 
 

Індивідуальні завдання включають розрахунково-графічні роботи за тематикою курсу: 
 

1. Екологічні аспекти виробництва та експлуатації сонячних фотоелектричних систем. 

2. Рівні сонячної радіації на території України та Центральної Європи. 

3. Конструкція та принцип роботи сонячної фотоелектричної електростанції. 

4. Типи систем із стеженням. Пасивні та активні системи стеження за сонцем. 

5. Процес виробництва кристалічного та полікристалічного кремнію. 

6. Структура та принцип дії сонячного фотоелемента. Напівпровідникові матеріали, що 

застосовуються в сонячних фотоелементах.  
7. Прозорі та багатошарові фотоелектричні елементи. 

8. Параметри і еквівалентні схеми фотоелектричних елементів. ВАХ фотоелементів  в 

умовах освітлення. 

9. Ефективна модель фотоелемента та її основні параметри. Коефіцієнт заповнення та 

спектральна чутливість. ККД сонячних фотоелементів та фотоелектричних модулів. 

 
Рекомендований обсяг – 10-20 стор. машинописного тексту. 
До обсягу роботи включаються сторінки від титульного аркуша до останньої 

сторінки висновків. Список джерел і літератури, додатки до цього обсягу не включаються, 
але підлягають загальній нумерації. Мова – українська. 
 

Роботу набирають на комп'ютері з одного боку аркуша білого паперу формату А4 
через 1,5 інтервалу (28–30 рядків на сторінці) 14-м кеглем шрифту Times New Roman. 
Текст друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 30 мм, праве – 10  мм, верхнє – 
20мм, нижнє – 20 мм. 

Заголовки структурних частин "ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ", 
"ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І 
ЛІТЕРАТУРИ", "ДОДАТКИ" друкують великими літерами симетрично тексту. Заголовки 
підрозділів – маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в 
кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх 
розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої 
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великої) з абзацного відступу. У кінці заголовка ставиться крапка. Відстань між 
заголовком та текстом повинна дорівнювати 3 інтервалам. Кожну структурну частину 
починають з нової сторінки. 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць 
подають арабськими цифрами без знаку №. Першою сторінкою  є титульний аркуш, який 
включають до загальної нумерації сторінок, не проставляючи його номера. Наступні 
сторінки нумерують у правому верхньому куті сторінки без крапки, риски тощо. На 
першій сторінці таких структурних частин, як зміст, перелік умовних позначень, вступ, 
розділ, висновки, список використаних джерел і літератури порядковий номер не 
вказується, але вони включаються до загальної нумерації. 

Загальні правила цитування та посилання на використані джерела. 
Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст. Загальні вимоги 

до цитування такі: 
а) текст цитати починається і закінчується лапками, наводиться так, як він поданий у 
джерелі, зі збереженням особливостей авторського написання; 
б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без 
перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців допускається без зміни 
авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці 
цитати (на початку, всередині, в кінці). Якщо перед пропущеним текстом або за ним стояв 
розділовий знак, то він не зберігається;  
в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело; 
г) під час непрямого цитування (переказ, виклад думок інших авторів своїми словами) 
слід бути максимально точним у викладі думок автора, коректним щодо оцінювання його 
результатів, робити відповідні посилання на джерело; 
д) цитування не повинно бути надмірним, бо створює враження компілятивності праці. 

 
7. Методи навчання 

 

Лекційні заняття проводяться методом лекції та розповіді-дискусії і передбачають 
можливість використання електронних засобів навчання. Практичні заняття проводяться 
шляхом обговорення теоретичних положень дисципліни та розв’язання завдань. 
Основною метою практичних занять є розвиток навичок практичного застосування і 
закріплення теоретичного матеріалу. Лабораторні заняття проводяться методом 
проблемного викладу у спеціально оснащеній навчальній лабораторії з метою 
практичного підтвердження окремих теоретичних положень, формування практичних 
навичок роботи з лабораторним обладнанням, оволодіння методиками експериментальних 
досліджень та обробки отриманих результатів. 
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8. Методи контролю 
      

Система рейтингових балів та критерії оцінювання: 

1. Експрес-контроль (загальний ваговий бал - 30) проводиться з метою перевірки 
якості роботи студента на практичних заняттях в аудиторії. Тривалість експрес-контролю 
5-10 хвилин. Кожен  експрес-контроль включає 2 простих завдання, за кожну правильну 
відповідь студент отримує 1 бал. Відсутність студента на занятті або невиконання 
експрес-контролю приносить студенту 0 балів. 

2. Розрахунково-графічна робота оцінюється в 10 балів. Частково виконана - в 5 
балів. 

2. Залікова робота (ваговий бал - 40). Необхідною умовою допуску студента до 

заліку з дисципліни є позитивний рейтинг з усіх форм семестрової атестації (позитивний 

рейтинг з КР та експрес-контролю), але не менше 10 балів.  

Залікова робота містить два теоретичних питання і одне прикладне.  

Критерії оцінювання: 

- Теоретичні питання оцінюються в 10 балів кожен, при неповній або частково 

помилковій відповіді – 5 балів, при відсутності відповіді – 0  балів.  

- Повністю розкрите прикладе питання оцінюється в 20 балів; частково 5-10 балів. 

Форма підсумкового контролю знань – залік.   

 

 

9. Схема нарахування балів 
 

Поточний контроль , самостійна робота, індивідуальні завдання Залік 
 Сума 

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 Розр.-граф. робота 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10  10   
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 100 

 
Т1, Т2 ... Т10 – теми розділів. 
 
 
-експрес контроль під час аудиторних занять: 30 балів ( розділ 1 , 2,3); 
 
-виконання ргр  : 10 балів ( розділ 1,2,3); 
 
-виконання завдань під час лабораторних занять  -20 балів (розділ 1,2); 
 

           -залік- 40 балів. 
 

Критерії оцінювання  навчальних досягнень  

 

Знання студентів як з теоретичної, так і з практичної підготовки оцінюються за 
такими критеріями: 

90-100 балів – студент міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає 
зміст навчальної дисципліни, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі 
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практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє 
високий рівень засвоєння практичних навичок; 

70-89 балів – студент добре засвоїв теоретичний матеріал, аргументовано викладає 
його; має практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, 
але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або 
при аналізі практичного; 

50-69 балів – студент в основному опанував теоретичними знаннями навчальної 
дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але 
непереконливо відповідає, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність 
стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у 
знаннях; 

1-49 балів – студент майже не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає 
наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій 
літературі, практичні навички майже не сформовані. 
 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка 

Для чотирирівневої 
шкали оцінювання 

Для дворівневої 
шкали 

оцінювання 
90 – 100 відмінно   

 
зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
 

10. Рекомендована література 
 

Основна література 

 

1. Дев’яткіна  С., Шкварницька Т. Альтернативні джерела енергії: Навчальний посібник; 
М-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т. - К. : НАУ, 2006. – 89. 

2. Величко С., Третьяков О. Альтернативна енергетика України. - Харків: Основа, 2010. – 
126. 

3. Шульга В.Г., Коробко В.П., Жовнір М.М. Основні результати та завдання 
впровадження нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії в Україні / 
Энергетика и электрификация. – 1995. - № 2. – С. 39-42. 

4. Лаврус В.С. Источники энергии. – Киев: Наука и техника, 1997,  106 с. 
5. Ахмедов Р. Б. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. – М.: Знание, 

1988, 46 с. 
6.  Безруких П. П. Состояние и перспективы развития возобновляемой энергетики // 

Электрика. - 2008. - N 9. - С. 3-10. 
7. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология энергосбережения, 2005, 352 с. 
8. Альдо В. да Роза. Возобновляемые источники энергии. Физико-технические основы. 

Учебное пособие. – М.: Изд-во Медиа Формат, 2010, 210 с. 
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9. Mukund R. Patel. Ветровые и солнечные энергетические установки. Проектирование, 
Анализ и Эксплуатация. - CRC Press,  2005,  472 с. 

10.  Солнечная энергетика. Учеб. пособие для вузов / В.И.Виссарионов, Г.В.Дерюгина, 
В.А.Кузнецова, Н.К.Малинин; под ред. В.И.Виссарионова. – М.: Издательский дом 
МЭИ, 2008, 276 с. 

11. Д.М.Косатый, И.Н.Кудрявцев, К.В.Махотило. Фотоэлектрические системы. Учебное 
пособие. – Харьков: Изд-во НТМТ,  2014, 399 с.  

12. Умаров Г.Я., Ершов А.А. Солнечная энергетика. – М., 1974, 120 с. 
13. Андерсон Б. Солнечная энергия / Пер. с англ. А.Р.Анисимова: Под ред. Ю.Н. 

Малевского. - М.: Стройиздат, 1982, 375 с.  
14. Андреев В.М., Грилихес В.А., Румянцев В.Д. Фотоэлектрическое преобразование 

концентрированного солнечного излучения. - Л.: Наука, 1989, 310 с.  
  

Допоміжна література 

 
1. В.П.Семиноженко, П.М.Канило, В.Н.Остапчук, А.И.Ровенский. Энергия. Экология. 
Будущее. – Харьков, изд-во «Прапор», 2003,  464 с. 
2. Д. Дудюк, С. Мазепа, Я. Гнатишин.  Нетрадиційна енергетика: основи теорії та задачі: 
навч. посібник /. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 187 с. 
3. Мальцева А.В. Концентраторы солнечного излучения в энергетике // Энергия: 
экономика, техника, экология: Ежемес. научно-попул. и общ.-полит. ил. журнал. - М.: 
Наука, 2005. - N7.- С.16-24. 
4. Задде В.В. Возобновляемые источники энергии для сельского дома // Энергия: 
экономика, техника, экология: Ежемес. научно-попул. и общ.-полит. ил. журнал. - М.: 
Наука, 2005. - N7.- С.42-50. 

 
 
 

11. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше 
методичне забезпечення 

 
1. Веб-ресурси кафедри, мережа інтернет. 
2. Бібліотека ХНУ імені В.Н.Каразіна. 
 


