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1. Розширені плани (теми) лекцій; 

2. Навчальний контент ( перелік підручників та 
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3. План практичних та лабораторних занять; 

4. Завдання для самостійної роботи; 

5. Завдання для контрольної роботи, передбаченої навчальним 

планом;  

6.  Перелік питань до екзамену;  
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залікових робіт (з проставленням балів за кожне завдання; 

критерії оцінювання завдань у робочій програмі); 

8. Критерії оцінювання набутих знань і вмінь (у робочій 

програмі дисципліни). 

  



1. Розширені плани (теми) лекцій 
 

 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.  

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. 

 
2. Навчальний контент 

 
Основна література 

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

2. Й.С.Мисак, О.Т.Возняк, О.С.Дацько, С.П.Шаповал. Сонячна енергетика: теорія та 
практика. Львів: видавництво Львівської політехніки, 2014. 340 с. 



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. Енергоефективність та відновлювальна енергетика в Україні. Проблеми управління / за 
заг. ред. І. М. Сотник. Суми: Університетська книга, 2019, 248 с. 

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

1988, 46 с. 
7. Mukund R. Patel. Ветровые и солнечные энергетические установки. Проектирование, 

Анализ и Эксплуатация. - CRC Press,  2005,  472 с. 
8.  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. 

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

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

концентрированного солнечного излучения. - Л.: Наука, 1989, 310 с.  
12. 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. 
 

3. План практичних 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 

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 

2 

http://www.alterenergy.info/books/108-announcements/377-energy-saving-technology


електроенергії. Наземні фотоелектричні електростанції.  

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.  

1 

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. 

1 

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 

2 



сторона фотоелементів. Температурні коефіцієнти для 
фотоелектричних модулів. Ефекти від  затінення фотоелементів та 
використання шунтуючих діодів.  

  Разом 16 

 
План лабораторних занять 

 
4. Завдання для самостійної роботи 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Вивчити загальні принципи функціонування сонячної 
фотоелектричної енергетичної установки, типи фотоелектричних 
систем. Розглянути автономні фотоелектричні системи. 
Проаналізувати способи акумулювання сонячної енергії. Вивчити 
принцип дії та схема підключення контролеру заряду.  

16 

2 Розглянути основні компоненти фотоелектричних систем, з’єднаних з 
загальною електромережею. Проаналізувати схему функціонування 
фотоелектричної енергетичної установки при її інтеграції в 
електричну мережу.  

16 

№ з/п Назва теми Кількість 
годин 

1.  Вимірювання вольт-амперної характеристики фотоелектричного 

модуля заданої потужності. 

3 

2.  Вивчення способів з'єднання сонячних фотоелектричних модулів і 

визначення їх продуктивності. 

2 

3.  Залежність основних робочих характеристик фотоелектричного 

модуля від рівня освітленості. 

3 

4.  Залежність продуктивності фотоелектричного модуля від кута нахилу. 2 

5.  Підключення світлодіодних систем освітлення до фотоелектричним 

модулів і визначення їх потужності. 

3 

6.  Вивчення роботи контролера заряду хімічного акумулятора від 

сонячної батареї. 

3 

 Разом 16 



3 Вивчити состав сонячного спектра випромінювання, розподіл за 
довжинами хвиль. Проаналізувати потужність сонячного 
випромінювання на поверхні планети. Визначити сонячну сталу. 
Визначити щорічну сукупну інтенсивність сонячного 
випромінювання.  

16 

4 Проаналізувати повне сонячне випромінювання і його компоненти в 
різних погодних умовах, співвідношення між прямим та розсіяним 
випромінюванням. Визначити кут сонцестояння.  Проаналізувати 
шлях Сонця по небосхилу в різні пори року. Проаналізувати 
поглинання сонячного випромінювання атмосферою та залежність 
інтенсивності випромінювання від кута положення сонця.  

16 

5 Вивчити принцип дії та структуру сонячного фотоелемента. 
Розглянути напівпровідникові матеріали, що застосовуються в 
сонячних фотоелементах. Проаналізувати кристалічну структуру 
кремнію і власну провідність, домішкову провідність в n- і р-
допованому кремнію.  

16 

6 
Вивчити принцип роботи піранометру та фотоелектричних датчиків. 
Розглянути фотоелектричні батареї із системою стеження за сонцем, 
пасивні та активні системи стеження за сонцем, інженерні системи, 
що забезпечують одно- та двохосні системи стеження.  

16 

7 Проаналізувати методи виробництва кристалічного та 
полікристалічного кремнію. Вивчити основні характеристики 
кристалічних кремнієвих сонячних елементів. Розглянути, які 
антивідбиваючі покриття застосовуються на кристалічних кремнієвих 
сонячних елементах. Розглянути виробництво тонкоплівкових 
кремнієвих фотоелектричних елементів та методи нанесення передніх 
та задніх електричних контактів.  

16 

8 Вивчити основні параметри і еквівалентні схеми фотоелектричних 
елементів. Проаналізувати ВАХ фотоелементів  в умовах освітлення, 
силу струму і напругу фотоелемента. Розглянути стандартні умови 
випробувань та європейські норми щодо визначення параметрів 
фотоелементів.  

17 

9 Вивчити засоби з’єднання елементів в фотоелектричних модулях. 
Проаналізувати існуючи типи фотоелектричних модулів та нові 
концепції. Розглянути спеціальні та гнучкі модулі. Проаналізувати 
температурні коефіцієнти для фотоелектричних модулів, ефекти від  
затінення фотоелементів та використання шунтуючих діодів.  

17 

  Разом 146 

 
 
  



5. Завдання для контрольної роботи, передбаченої навчальним 

планом 
Зразки завдань для експрес-контрольних робіт 

 
Варіант х1 

 
1. Який вид електричного струму виробляють сонячні фотоелектричні системи? 
    А) змінний струм     Б) імпульсний струм    С) постійний струм 
 
2. Визначення параметра атмосферної маси. 
 
3. Перерахувати основні компоненти автономної сонячної фотоелектричної системи. 
 
4. Перерахуйте основні фактори, що призводять до зменшення сонячного випромінювання 
в атмосфері. 
  
5.  Фотоелектричний елемент має наступні параметри: 
UТММ = 1.5 В, IТММ = 0.5 A. Намалюйте, як з'єднати елементи, щоб отримати на виході 
напругу 12 В і силу струму 1 А. 

 

6. Перелік питань до екзамену  

1. Рівень сонячної радіації на поверхні Землі та в космосі. Загальні принципи 
функціонування сонячної фотоелектричної енергетичної установки.  

2. Типи фотоелектричних систем. Автономні фотоелектричні системи. Способи 
акумулювання сонячної енергії.  

3. Принцип дії та схема підключення контролеру заряду. Екологічні аспекти 
виробництва та експлуатації сонячних фотоелектричних систем. 

4. Основні компоненти фотоелектричних систем, з’єднаних з загальною 
електромережею. Схема функціонування фотоелектричної енергетичної установки 
при її інтеграції в електричну мережу.  

5. Принцип дії та схема підключення інвертора та лічильника електроенергії.  
6. Виробництво та транспортування сонячних модулів. Наземні фотоелектричні 

електростанції. Основні українські сонячні електростанції. 
7. Потужність сонячного випромінювання на поверхні планети. Состав сонячного 

спектра випромінювання, розподіл за довжинами хвиль. Визначення сонячної сталої.  
8. Визначення щорічної сукупної інтенсивності сонячного випромінювання. Розподіл 

сукупної річної інтенсивності сонячного випромінювання на поверхні Землі. Рівні 
сонячної радіації на території України та Центральної Європи. 

9. Повне сонячне випромінювання і його компоненти в різних погодних умовах. 
Співвідношення між прямим та розсіяним випромінюванням.  

10. Визначення кута сонцестояння.  Шлях Сонця по небосхилу в різні пори року.  
11. Параметр атмосферної маси. Поглинання сонячного випромінювання атмосферою. 

Залежність інтенсивності випромінювання від кута положення сонця. Визначення 
альбедо сонячного випромінювання. 



12. Структура та принцип дії сонячного фотоелемента. Напівпровідникові матеріали, що 
застосовуються в сонячних фотоелементах.  

13. Кристалічна структура кремнію і власна провідність.  
14. Домішкова провідність в n- і р-допованому кремнію. Створення області просторового 

заряду і електричного поля в p-n переході при дифузії електронів.  
15. Структура і функціонування сонячних елементів з кристалічного кремнію. Типи 

сонячних елементів. 

16. Принцип роботи піранометру та фотоелектричних датчиків.  

17. Промислові вимірювачі інтенсивності сонячного випромінювання.  

18. Фотоелектричні батареї із системою стеження за сонцем. Типи систем із стеженням. 
Пасивні та активні системи стеження за сонцем.  

19. Інженерні системи, що забезпечують одно- та двовісні системи стеження.  

20. Процес виробництва кристалічного та полікристалічного кремнію. Основні 
характеристики кристалічних кремнієвих сонячних елементів.  

21. Антивідбиваюче покриття на кристалічних кремнієвих сонячних елементах.  
22. Виробництво тонкоплівкових кремнієвих фотоелектричних елементів.  
23. Нанесення передніх та задніх електричних контактів.  
24. Прозорі фотоелектричні елементи.  
25. Багатошарові фотоелектричні елементи з високим ККД. 
26. Фізичні основи роботи фотоелектричних перетворювачів. Параметри і еквівалентні 

схеми фотоелектричних елементів.  
27. Вольт-амперна характеристика фотоелемента  в умовах освітлення. Сила струму і 

напруга фотоелемента.  
28. Стандартні умови випробувань та європейські норми щодо визначення параметрів 

фотоелементів. Маркування промислових сонячних модулів. 
29. Сила струму короткого замикання фотоелементу та напруга холостого хода. 

Розрахунок точки максимальної потужності.  
30. Фізичні моделі функціонування сонячного фотоелемента.  
31. Ефективна модель фотоелемента та її основні параметри.  
32. Коефіцієнт заповнення та спектральна чутливість.  
33. ККД сонячних фотоелементів та фотоелектричних модулів. 
34. З’єднання елементів в фотоелектричних модулях. Герметизація фотоелектричних 

елементів.  
35. Існуючи типи фотоелектричних модулів та нові концепції. Спеціальні та гнучкі 

модулі. Розташування елементів та прозорість модулів.  
36. Форми елементів, що застосовуються. Конструктивні особливості передніх контактів 

та технологія виготовлення оборотної сторони фотоелементів.  

37. Ефекти від затінення фотоелементів та використання шунтуючих діодів. 

 

  



7. Білети для семестрових екзаменів  
Зразок екзаменаційного завдання  

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна 

Навчально-науковий інститут комп’ютерної фізики та енергетики 

Кафедра фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології 

2021/2022  навчальний рік 

Спеціальність_прикладна фізика___    Семестр_9-й_____________ 

Навчальна дисципліна _ Сонячна енергетика та енергетика надр Землі _ 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №__X__ 

1. Рівень сонячної радіації на поверхні Землі та в космосі. Загальні принципи 
функціонування сонячної фотоелектричної енергетичної установки.  

2. Процес виробництва кристалічного та полікристалічного кремнію. Основні 
характеристики кристалічних кремнієвих сонячних елементів.  

3.  Задача. Вольт-амперна характеристика сонячного фотоелемента описується функцією:  
 

2)1(
ХХ

КЗ U
UII −=

. 

    Визначити потужність сонячного фотоелемента в ТМП, якщо виміри сили току 
короткого замикання та напруги холостого ходу в стандартних умовах випробувань 
мають наступні результати:  IКЗ =  4,0 A, UХХ = 0,6 В. 

 

8. Критерії оцінювання набутих знань і вмінь 

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. Семестровий контроль (загальний ваговий бал - 20) проводиться у вигляді 
контрольній роботи тривалістю 2 академічні години. МКР складається з 5 задач, які 
оцінюються по 4 бали. Максимальна кількість балів - 20. 

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

4. Екзаменаційна робота (ваговий бал - 40). Необхідною умовою допуску студента 
до екзамену з дисципліни є позитивний рейтинг з усіх форм семестрової атестації 
(позитивний рейтинг з КР та експрес-контролю), але не менше 10 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; 
- Задача розв’язана з несуттєвими помилками оцінюється в 10-15 балів (незначні 

помилки в арифметичних розрахунках); 
- Частково розв’язана задача оцінюється в 5-10 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.   
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