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Спеціалізація: фізика поновлювальних та нетрадиційних джерел енергії 

1. Принципи та цілі альтернативної енергетики. Види поновлюваних джерел 

енергії і основні типи альтернативних енергетичних силових установок. 

Класифікація перспективних альтернативних енергоустановок. 

2. Сонячні фотоелектричні перетворювачі енергії на напівпровідниках. Будова і 

принцип роботи напівпровідникового фотоелемента. 

3. Аналіз вольт-амперної характеристики сонячного модуля. Потужність і ККД 

сонячного фотоелектричного перетворювача. 

4. Сонячні параболічні концентратори. Розрахунок теплового ефекту і ККД 

установки. 

5. Вітроенергетика. Принцип дії і класифікація вітрових енергоустановок. Типи 

вітрогенераторів та їх ефективність. 

6. Методи розрахунку параметрів вітроустановки, потужність, вітровий тиск. 

7. Атмосферна електрика. Електростатичні генератори. Конструкція і принцип 

дії генератора Ван дер Граафа. 

8. Ефекти Зеєбека, Пельтьє, Томсона. Термоелектричний ефект у металах і 

напівпровідниках. 

9. Термоелектричні генератори. Принцип дії. Області застосування. Розрахунок 

ефективності термоелектричних перетворювачів. Добротність і ККД. 

10. Теплові труби. Варіанти конструкцій, принципи дії та напрямки 

застосування. 

 

Спеціалізація: обробка даних фізичних експериментів 

1. Методи математичної статистики для обробки даних. Регресійний аналіз, 

однофакторний та двофакторний дисперсійний аналіз. 

2. Обробка інформаційних потоків і побудова основних векторних 

співвідношень і диференціальних операторів. 

3. Застосування  спеціальних функцій в моделюванні фізичних полів.  

4. Засоби комп’ютерного моделювання.   

5. Моделювання процесів в енергетичних системах та прикладні пакети в 

задачах енергетики.  

6. Обробка багатовимірних масивів даних. Обробка зображень.  

7. Автоматизовані системи керування процесів в енергетичних системах. 

8. Безсіткові методи в задачах математичної фізики. 

9. Радіально-базисні функції. 

10. Методи скінченних різниць для розв’язання задач математичної фізики. 

11. Варіаційні формулювання крайових задач. 

12. Методи взважених нев’язок  для розв’язання диференціальних рівнянь. 

13. Основні поняття методів граничних та скінченних елементів. 

 

 

 

 

 

 

 



Спеціалізація: математичне моделювання фізичних процесів 

 1. Застосування моделей з зосередженими параметрами для дослідження 

теплофізичних процесів. 

2. Застосування моделей з розподіленими параметрами для дослідження 

теплофізичних процесів. 

3. Розв’язання задач теплопровідності варіаційним методом Рітца. 

4. Розв’язання задач теплопровідності методами скінчених різниць. 

5. Структура і різновиди CAE-систем. Поняття «препроцесор», «процесор», 

«постпроцесор», їх основні функції. 

6. Сіткові генератори. Види скінченно-елементних сіток. 

7. Способи задавання теплофізичних властивостей матеріалів в САЕ-системах. 

8. Задавання граничних умов в САЕ-системах при моделювання процесів 

тепломасопереносу. Типи граничних умов для твердого тіла. 

9. Задавання граничних умов в САЕ-системах при моделювання процесів 

тепломасопереносу. Типи граничних умов для рідини/газу. 

10. Типи і призначення обернених задач теплообміну. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерії оцінювання знання 

1. Кожен екзаменаційний білет містить п’ять завдань. 

2. Кожна з завдань оцінюється за наступними критеріями. 

3. Сума отриманих балів умножається на коефіцієнт, який дорівнює 

двом. 

Критерії оцінювання одного завдання 

20 балів заслуговує студент, який виявив всебічне, систематичне і глибоке 

знання навчального програмного матеріалу, самостійно виконав всі передбачені 

програмою завдання, глибоко засвоїв основну та додаткову літературу, 

рекомендовану програмою, що розбирається в основних наукових концепціях по 

досліджуваної дисципліни, виявив творчі здібності та науковий підхід в 

розумінні і викладі навчального програмного матеріма, відповідь відрізняється 

багатством і точністю використаних термінів, матеріал викладається ся 

послідовно і логічно. 

18 балів заслуговує студент, який виявив всебічне, систематичне знання 

навчального програмного матеріалу, самостійно виконав всі передбачені 

програмою завдання, глибоко засвоїв основну літературу і знайомий з 

додатковою літературою, рекомендованою програмою, показав систематичний 

характер знань з дисципліни, достатній для подальшого навчання, а також 

здатність до їх самостійного поповнення, відповідь відрізняється точністю 

використаних термінів, матеріал викладається послідовно і логічно. 

16 балів заслуговує студент, який виявив повне знання навчально-програмного 

матеріалу, який не допускає у відповіді суттєвих неточностей, самостійно 

виконав всі передбачені програмою завдання, засвоїв основну літературу, 

рекомендовану програмою, показав систематичний характер знань з дисципліни, 

достатній для подальшого навчання, а також здатність до їх самостійного 

поповнення. 

14 балів заслуговує студент, який виявив досить повне знання навчально-

програмного матеріалу, який не допускає у відповіді суттєвих неточностей, 

самостійно виконав всі передбачені програмою завдання, засвоїв основну 

літературу, рекомендовану програмою, показав систематичний характер знань з 

дисципліни, достатній для подальшого навчання, а також здатність до їх 

самостійного поповнення. 

12 балів заслуговує студент, який виявив досить повне знання навчально-

програмного матеріалу, який не допускає у відповіді суттєвих неточностей, 

самостійно виконав основні передбачені програмою завдання, засвоїв основну 

літературу, рекомендовану програмою, показав систематичний характер знань з 

дисципліни, достатній для подальшого навчання. 

10 балів заслуговує студент, який виявив знання основного навчально-

програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і 

майбутньої роботи за професією, самостійно виконав основні передбачені 

програмою завдання, засвоїв основну літературу, рекомендовану програмою, 

проте допустив деякі похибки при їх виконанні і у відповіді па іспиті, але 



володіє необхідними знаннями для їх самостійного усунення. 

8 бала заслуговує студент, який виявив знання основного навчально-

програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і 

майбутньої роботи за професією, самостійно виконав основні передбачені 

програмою завдання, засвоїв основну літературу, рекомендовану програмою, 

проте допустив деякі похибки при їх виконанні і у відповіді на іспиті, але 

володіє необхідними знаннями для усунення під керівництвом викладача 

допущених помилок. 

6 бала заслуговує студент, який виявив знання основного навчально-

програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і 

майбутньої роботи за професією, що не відрізнявся активністю на практичних 

(семінарських) і лабораторних заняттях, самостійно виконав основні передбачені 

програмою завдання, проте допустив погрішності при їх виконанні і у відповіді 

на іспиті, але володіє необхідними знаннями для усунення під керівництвом 

викладача найбільш істотних похибок. 

4 бали виставляється студенту, котрий виявив прогалини в знаннях або 

відсутність знань по значній частині основного навчально-програмного 

матеріалу, який не виконав самостійно передбачені програмою основні 

завдання, що допустив принципові помилки у виконанні передбачених 

програмою завдань, який не відпрацював основні практичні, семінарські, 

лабораторні заняття, допускає суттєві помилки при відповіді, і який не може 

продовжити навчання або приступити до професійної діяльності без додаткових 

анятій з відповідної дисципліни. 

2 бал - представлений відповідь повністю не по суті містяться в 

екзаменаційному завданні питань. 

0 бал - немає відповіді, відмова від 
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