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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни «Сонячна енергетика» складена відповідно до 
освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  

 
Другий рівень магістр____________________  
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 
 
 
спеціальності (напряму) 105 - прикладна фізика та наноматеріали __________ 
 
спеціалізації 
Фізика нетрадиційних енерготехнологій та фізичні аспекти екології 

 
 

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 
фізичних та електродинамічних основ отримання та перетворювання сонячної енергії. 
 
  1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є  
забезпечити формування у студентів знань фізичних процесів та законів перетворення 
енергії, отримання навиків застосування науково-технічних знань на практиці при вивченні 
технологій отримання та трансформації сонячної енергії.  
 

1.3. Кількість кредитів - 4 
 

1.4. Загальна кількість годин - 120 
  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
 

Нормативна / 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. 
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: Фізичні, електродинамічні та термодинамічні характеристики сонячної енергії; 
сучасні технології одержання, перетворення, зберігання та транспортування сонячної енергії; 
принцип роботи напівпровідникового сонячного елементу; новітні технології в сонячній 
енергетиці. 
 
Вміти: застосувати отримані знання про засоби виробництва, зберігання, транспортування 
енергії; застосувати отримані знання про робочі процеси в сонячних енергетичних 
установках з погляду термодинамічної та електродинамічної ефективності перетворення 
енергії та вирішення енерго-екологічних проблем. 

 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Розділ 1. Основні типи, принципи функціонування та характеристики сонячних 
фотоелектричних систем. 
 
Тема 1. Вступ до сонячної енергетики. Типи існуючих та перспективних 
фотоелектричних систем. 
Рівень сонячної радіації на поверхні Землі та в космосі. Загальні принципи 
функціонування сонячної фотоелектричної енергетичної установки. Типи 
фотоелектричних систем. Автономні фотоелектричні системи. Способи акумулювання 
сонячної енергії. Принцип дії та схема підключення контролеру заряду. Екологічні 
аспекти виробництва та експлуатації сонячних фотоелектричних систем. 
 
Тема 2. Фотоелектричні системи, з’єднані з загальною електромережею.  
Основні компоненти фотоелектричних систем, з’єднаних з загальною електромережею. 
Схема функціонування фотоелектричної енергетичної установки при її інтеграції в 
електричну мережу. Принцип дії та схема підключення інвертора та лічильника 
електроенергії. Виробництво та транспортування сонячних модулів. Наземні 
фотоелектричні електростанції. Основні українські сонячні електростанції. 
 
Тема 3. Основні характеристики сонячного випромінювання. 
Потужність сонячного випромінювання на поверхні планети. Состав сонячного спектра 
випромінювання, розподіл за довжинами хвиль. Визначення сонячної сталої. Визначення 
щорічної сукупної інтенсивності сонячного випромінювання. Розподіл сукупної річної 
інтенсивності сонячного випромінювання на поверхні Землі. Рівні сонячної радіації на 
території України та Центральної Європи. 
 
Тема 4. Пряме і розсіяне сонячне випромінювання.  
Повне сонячне випромінювання і його компоненти в різних погодних умовах. 
Співвідношення між прямим та розсіяним випромінюванням. Визначення кута 
сонцестояння.  Шлях Сонця по небосхилу в різні пори року. Параметр атмосферної маси. 
Поглинання сонячного випромінювання атмосферою. Залежність інтенсивності 
випромінювання від кута положення сонця. Визначення альбедо сонячного 
випромінювання. 
 
Тема 5. Принцип дії та основні фізико-технічні характеристики фотоелектричних 
елементів.  



 5 

Структура та принцип дії сонячного фотоелемента. Напівпровідникові матеріали, що 
застосовуються в сонячних фотоелементах. Кристалічна структура кремнію і власна 
провідність. Домішкова провідність в n- і р-допованому кремнію. Створення області 
просторового заряду і електричного поля в p-n переході при дифузії електронів. Структура 
і функціонування сонячних елементів з кристалічного кремнію. Типи сонячних елементів.  

Розділ 2. Фізико-технічні аспекти виробництва та функціонування сонячних 
фотоелектричних генераторів. 
 
Тема 6. Вимір рівня сонячної радіації та системи стеження за сонцем.   
Принцип роботи піранометру та фотоелектричних датчиків. Промислові вимірювачі 
інтенсивності сонячного випромінювання. Фотоелектричні батареї із системою стеження 
за сонцем. Типи систем із стеженням. Пасивні та активні системи стеження за сонцем. 
Інженерні системи, що забезпечують одно- та двохосні системи стеження. Визначення 
рівня сонячного випромінювання з метеорологічних баз даних для заданого географічного 
положення сонячної батареї. Настройка системи стеження за даними GPS–навігаторів. 
 
Тема 7. Виробництво сонячних елементів з кристалічного та аморфного кремнію.  
Процес виробництва кристалічного та полікристалічного кремнію. Основні 
характеристики кристалічних кремнієвих сонячних елементів. Антивідбиваюче покриття 
на кристалічних кремнієвих сонячних елементах. Виробництво тонкоплівкових 
кремнієвих фотоелектричних елементів. Нанесення передніх та задніх електричних 
контактів. Прозорі фотоелектричні елементи. Багатошарові фотоелектричні елементи з 
високим ККД. 
 
Тема 8. Електричні властивості сонячних фотоелементів.  
Параметри і еквівалентні схеми фотоелектричних елементів. ВАХ фотоелементів  в 
умовах освітлення. Сила струму і напруга фотоелемента. Стандартні умови випробувань 
та європейські норми щодо визначення параметрів фотоелементів. Сила струму короткого 
замикання фотоелементу та напруга холостого хода. Розрахунок точки максимальної 
потужності. Фізичні моделі функціонування сонячного фотоелемента. Ефективна модель 
фотоелемента та її основні параметри. Коефіцієнт заповнення та спектральна чутливість. 
ККД сонячних фотоелементів та фотоелектричних модулів. 
 
Тема 9. Фотоелектричні модулі і компоненти фотоелектричних систем.  
З’єднання елементів в фотоелектричних модулях. Герметизація фотоелектричних елементів. 
Існуючи типи фотоелектричних модулів та нові концепції. Спеціальні та гнучкі модулі. 
Розташування елементів та прозорість модулів. Форми елементів, що застосовуються. 
Передні контакти та оборотна сторона фотоелементів. Роз'єми для з’єднань і розподільні 
коробки фотоелектричних модулів. Температурні коефіцієнти для фотоелектричних модулів. 
Ефекти від  затінення фотоелементів та використання шунтуючих діодів. 
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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 

Розділ 1. Основні типи, принципи функціонування та характеристики сонячних 
фотоелектричних систем. 
Тема 1. Вступ до 
сонячної енергетики. 
Типи існуючих та 
перспективних 
фотоелектричних систем. 

11 2      9       

Тема 2. Фотоелектричні 
системи, з’єднані з 
загальною 
електромережею. 

14 2     2  10       

Тема 3. Основні 
характеристики 
сонячного 
випромінювання. 

14 2     2  10       

Тема 4. Пряме і розсіяне 
сонячне випромінювання. 

14 2   2  10       

Тема 5. Принцип дії та 
основні фізико-технічні 
характеристики фото-
електричних елементів.  

14 2   2  10       

Разом за розділом 1 67 10   8  49       
 
Розділ 2. Фізико-технічні аспекти виробництва та функціонування сонячних 
фотоелектричних генераторів. 
Тема 6. Вимір рівня 
сонячної радіації та 
системи стеження за 
сонцем.   

14 2    2  10       

Тема 7. Виробництво 
сонячних елементів з 
кристалічного та 
аморфного кремнію. 

14 2    2  10       

Тема 8. Електричні 
властивості сонячних 
фотоелементів. 

13 1    2  10       

Тема 9. Фотоелектричні 
модулі і компоненти 
фотоелектричних систем. 

12 1   2  9       

Разом за розділом 2 53 6   8   39       
 Усього годин  120 16    16   88       
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4. Теми практичних та лабораторних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Загальні принципи функціонування сонячної фотоелектричної 
енергетичної установки. Типи фотоелектричних систем. Автономні 
фотоелектричні системи. Способи акумулювання сонячної енергії. 
Принцип дії та схема підключення контролеру заряду.  

  

2 Основні компоненти фотоелектричних систем, з’єднаних з загальною 
електромережею. Схема функціонування фотоелектричної 
енергетичної установки при її інтеграції в електричну мережу. 
Принцип дії та схема підключення інвертора та лічильника 
електроенергії. Наземні фотоелектричні електростанції.  

2 

3 Состав сонячного спектра випромінювання, розподіл за довжинами 
хвиль. Потужність сонячного випромінювання на поверхні планети. 
Визначення сонячної сталої. Визначення щорічної сукупної 
інтенсивності сонячного випромінювання. Розподіл сукупної річної 
інтенсивності сонячного випромінювання на поверхні Землі.  

2 

4 Повне сонячне випромінювання і його компоненти в різних погодних 
умовах. Співвідношення між прямим та розсіяним випромінюванням. 
Визначення кута сонцестояння.  Шлях Сонця по небосхилу в різні 
пори року. Параметр атмосферної маси. Поглинання сонячного 
випромінювання атмосферою. Залежність інтенсивності 
випромінювання від кута положення сонця. Визначення альбедо 
сонячного випромінювання. 

2 

5 Принцип дії та структура сонячного фотоелемента. Напівпровідникові 
матеріали, що застосовуються в сонячних фотоелементах. Кристалічна 
структура кремнію і власна провідність. Домішкова провідність в n- і 
р-допованому кремнію. Створення області просторового заряду і 
електричного поля в p-n переході при дифузії електронів. Структура і 
функціонування сонячних елементів з кристалічного кремнію.  

2 

6 
Лабораторні вимірювачі інтенсивності сонячного випромінювання. 
Принцип роботи піранометру та фотоелектричних датчиків. 
Фотоелектричні батареї із системою стеження за сонцем. Пасивні та 
активні системи стеження за сонцем. Інженерні системи, що 
забезпечують одно- та двохосні системи стеження.	 

2 

7 Методи виробництва кристалічного та полікристалічного кремнію. 
Основні характеристики кристалічних кремнієвих сонячних 
елементів. Антивідбиваюче покриття на кристалічних кремнієвих 
сонячних елементах. Виробництво тонкоплівкових кремнієвих 
фотоелектричних елементів. Нанесення передніх та задніх 
електричних контактів.  

2 

8 Основні параметри і еквівалентні схеми фотоелектричних елементів. 
ВАХ фотоелементів  в умовах освітлення. Сила струму і напруга 
фотоелемента. Стандартні умови випробувань та європейські норми 
щодо визначення параметрів фотоелементів. Сила струму короткого 
замикання фотоелементу та напруга холостого хода. Розрахунок точки 
максимальної потужності. Ефективна модель фотоелемента та її 
основні параметри. Коефіцієнт заповнення та спектральна чутливість. 
ККД сонячних фотоелементів та фотоелектричних модулів. 

2 

9 Засоби з’єднання елементів в фотоелектричних модулях. Герметизація 2 
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фотоелектричних елементів. Існуючи типи фотоелектричних модулів 
та нові концепції. Спеціальні та гнучкі модулі. Розташування 
елементів та прозорість модулів. Передні контакти та оборотна 
сторона фотоелементів. Температурні коефіцієнти для 
фотоелектричних модулів. Ефекти від  затінення фотоелементів та 
використання шунтуючих діодів.  

  Разом 16 
 

5. Завдання для самостійної роботи 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Загальні принципи функціонування сонячної фотоелектричної 
енергетичної установки. Типи фотоелектричних систем. Автономні 
фотоелектричні системи. Способи акумулювання сонячної енергії. 
Принцип дії та схема підключення контролеру заряду.  

9 

2 Основні компоненти фотоелектричних систем, з’єднаних з загальною 
електромережею. Схема функціонування фотоелектричної 
енергетичної установки при її інтеграції в електричну мережу. 
Принцип дії та схема підключення інвертора та лічильника 
електроенергії. Наземні фотоелектричні електростанції.  

10 

3 Состав сонячного спектра випромінювання, розподіл за довжинами 
хвиль. Потужність сонячного випромінювання на поверхні планети. 
Визначення сонячної сталої. Визначення щорічної сукупної 
інтенсивності сонячного випромінювання. Розподіл сукупної річної 
інтенсивності сонячного випромінювання на поверхні Землі.  

10 

4 Повне сонячне випромінювання і його компоненти в різних погодних 
умовах. Співвідношення між прямим та розсіяним випромінюванням. 
Визначення кута сонцестояння.  Шлях Сонця по небосхилу в різні 
пори року. Параметр атмосферної маси. Поглинання сонячного 
випромінювання атмосферою. Залежність інтенсивності 
випромінювання від кута положення сонця. Визначення альбедо 
сонячного випромінювання. 

10 

5 Принцип дії та структура сонячного фотоелемента. Напівпровідникові 
матеріали, що застосовуються в сонячних фотоелементах. Кристалічна 
структура кремнію і власна провідність. Домішкова провідність в n- і 
р-допованому кремнію. Створення області просторового заряду і 
електричного поля в p-n переході при дифузії електронів. Структура і 
функціонування сонячних елементів з кристалічного кремнію.  

10 

6 
Лабораторні вимірювачі інтенсивності сонячного випромінювання. 
Принцип роботи піранометру та фотоелектричних датчиків. 
Фотоелектричні батареї із системою стеження за сонцем. Пасивні та 
активні системи стеження за сонцем. Інженерні системи, що 
забезпечують одно- та двохосні системи стеження.	 

10 

7 Методи виробництва кристалічного та полікристалічного кремнію. 
Основні характеристики кристалічних кремнієвих сонячних 
елементів. Антивідбиваюче покриття на кристалічних кремнієвих 
сонячних елементах. Виробництво тонкоплівкових кремнієвих 
фотоелектричних елементів. Нанесення передніх та задніх 
електричних контактів.  

10 

8 Основні параметри і еквівалентні схеми фотоелектричних елементів. 10 
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ВАХ фотоелементів  в умовах освітлення. Сила струму і напруга 
фотоелемента. Стандартні умови випробувань та європейські норми 
щодо визначення параметрів фотоелементів. Сила струму короткого 
замикання фотоелементу та напруга холостого хода. Розрахунок точки 
максимальної потужності. Ефективна модель фотоелемента та її 
основні параметри. Коефіцієнт заповнення та спектральна чутливість. 
ККД сонячних фотоелементів та фотоелектричних модулів. 

9 Засоби з’єднання елементів в фотоелектричних модулях. Герметизація 
фотоелектричних елементів. Існуючи типи фотоелектричних модулів 
та нові концепції. Спеціальні та гнучкі модулі. Розташування 
елементів та прозорість модулів. Передні контакти та оборотна 
сторона фотоелементів. Температурні коефіцієнти для 
фотоелектричних модулів. Ефекти від  затінення фотоелементів та 
використання шунтуючих діодів.  

9 

  Разом 88 
 
 

6. Індивідуальні завдання 
 

Не передбачені. 
 

7. Методи контролю 
      

Система рейтингових балів та критерії оцінювання: 
1. Експрес-контроль (загальний ваговий бал - 20) 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.  Модульний контроль (загальний ваговий бал - 40) проводиться у вигляді двох 
модульних контрольних робіт тривалістю 2 академічні години кожна. Кожна МКР 
складається з 5 задач, які оцінюються по 4 бали. Максимальна кількість балів за МКР 
20*2=40 балів. 

Критерії оцінювання: 
a) Повністю правильно виконане завдання оцінюється в 4 бали; 
b) Завдання виконане з несуттєвими помилками оцінюється в 3 бали (незначні 

помилки в арифметичних розрахунках); 
c) Часткове виконане завдання оцінюється в 2 бали (правильно обрана логіка 

рішення але грубі помилки в розрахунках); 
d) Часткове виконане завдання оцінюється в 1 бал (правильно обрана логіка 

рішення, зовсім відсутні розрахунки); 
e) Неправильно виконане завдання оцінюється в 0 балів. 
Якщо студент отримав оцінку менше 10 балів за МКР, то він зобов’язаний 

переписати цю роботу, але не більше двох разів.  
3.  Екзаменаційна робота (ваговий бал - 40). Необхідною умовою допуску студента 

до екзамену з дисципліни є позитивний рейтинг з усіх форм семестрової атестації 
(позитивний рейтинг з МКР та експрес-контролю), але не менше 30 балів.  

Екзаменаційний білет  містить два теоретичних питання і одну задачу.  
Критерії оцінювання: 
- Теоретичні питання оцінюються в 10 балів кожен, при неповній або частково 

помилковій відповіді – 5 балів, при відсутності відповіді – 0  балів.  
- Повністю розв’язана задача оцінюється в 20 балів; 
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- Задача розв’язана з несуттєвими помилками оцінюється в 15 бали (незначні 
помилки в арифметичних розрахунках); 

- Частково розв’язана задача оцінюється в 10 балів (правильно обрана логіка рішення 
та формули але грубі помилки в розрахунках); 

- Часткове розв’язана задача оцінюється в 5 балів (правильно обрана логіка рішення, 
зовсім відсутні розрахунки); 

- Нерозв’язана задача оцінюється в 0 балів. 
Форма підсумкового контролю знань – екзамен.   
 

 
8. Схема нарахування балів 

  
 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

 
Екзамен Сума Розділ 1 

 
 

Розділ 2 

Контрольна 
робота, 

передбачена 
навчальним 
планом 

Індивіду-
альне 
завдання 

Разом 

Т1 
 

Т2-
Т3 

Т4-Т5 Т6 Т7-Т8 Т9       

4 8 8 5 10 5 20 - 60 40 100 
 

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 
 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для екзамену для заліку 
90 – 100 відмінно   

 
зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
 

9. Рекомендована література 
 

Основна література 
 

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

2. 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. 

3. Лаврус В.С. Источники энергии. – Киев: Наука и техника, 1997,  106 с. 
4. Ахмедов Р. Б. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. - Москва: 
Знание, 1988, 46 с. 

5. Mukund R. Patel. Ветровые и солнечные энергетические установки. Проектирование, 
Анализ и Эксплуатация. - CRC Press,  2005,  472 с. 
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6.  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. 

7. Умаров Г.Я., Ершов А.А. Солнечная энергетика. - Москва, 1974, 120 с. 
8. Андерсон Б. Солнечная энергия / Пер. с англ. А.Р.Анисимова: Под ред. Ю.Н. 
Малевского. - М.: Стройиздат, 1982, 375 с.  

9. Андреев В.М., Грилихес В.А., Румянцев В.Д. Фотоэлектрическое преобразование 
концентрированного солнечного излучения. - Л.: Наука, 1989, 310 с.  

10. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология энергосбережения, 2005, 352 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. Безруких П. П. Состояние и перспективы развития возобновляемой энергетики // 
Электрика. - 2008. - N 9. - С. 3-10. 
3. Альдо В. да Роза. Возобновляемые источники энергии. Физико-технические основы. 
Учебное пособие. – М.: Изд-во Медиа Формат, 2010, 210 с. 
4. 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. 
5. 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. 

 
 
 

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

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


