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Освітньо-професійна програма 

сертифікованої підготовки робітників 

у сфері відновлювальної енергетики 

 

Навчальний модуль «Фотоелектричні установки» 

 

Основна мета програми – підготовка (навчання, перепідготовка, підвищення 

кваліфікації) кваліфікованих робітників у сфері монтажу та обслуговування 

фотоелектричних установок.  

 

Тривалість навчання: 

Довгострокове навчання – не менше 72 годин; 

Короткострокове навчання – не більше 72 годин 

Терміни навчання встановлюються з урахуванням результатів вступного 

контролю знань слухачів і можуть бути скорочені до 50%. 

 

Форма навчання  денна (очно-дистанційна). 

 

Підсумковий контроль  проведення іспиту 

 

Документ, що засвідчує успішне проходження навчання  сертифікат про 

здобуття відповідних професійних кваліфікацій 

 

 

Розглянуто на засіданні методичної комісії «Електротехнічних, 

радіотехнічних та енергетичних професій», протокол від 28.08.2018 №1. 
 

Схвалено на засіданні Педагогічної ради ДНЗ «Київський професійний 

коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою», протокол від  

11.09.2018 № 5 



ЗМІСТ 

освітньо-професійної програми сертифікованої підготовки 

робітників у сфері відновлювальних джерел енергії 

 

Модуль «Фотоелектричні установки» 

(45 години) 

№ 

з\п 

Тема Обсяг годин 

Очно Очно-

дистанційно 

Всього 

1 Базова електротехніка, електроніка 3 2 5 

2 Вступ до фотоелектрики 2 2 4 

3 Проектування фотоелектричних установок 4 5 9 

4 Система роботи фотоелектричних установок 3 3 6 

5 Істотні параметри фотоелектричних модулів 

та інверторів 

3 3 6 

6 Монтаж фотоелектричних установок 4 4 8 

7 Система моніторингу фотоелектричних 

установок 

4 3 7 

ВСЬОГО: 23 22 45 

 

Тема 1. Базова електротехніка, електроніка.  

Основи електростатики. Постійний струм. Закон Ома і Джоуля-Ленца. Головні 

характеристики магнітного поля. Явище електромагнітної індукції. Закон 

Фарадея. Змінний струм. Отримання змінного струму. Види електронних 

приладів. 

Тема 2. Вступ до фотоелектрики.  

Напівпровідникові прилади. Електричні властивості напівпровідникових діодів, 

транзисторів, тиристорів. Оптоелектронні прилади. Керовані джерела світла. 

Фотоприймачі. Принцип дії фотодіодів та фото транзисторів. 

Тема 3. Проектування фотоелектричних установок  

Принцип перетворення сонячної енергії в інші види енергії . Види і головні 

параметри установок по перетворенню сонячної енергії в теплову. Види й 

головні параметри установок по перетворенню сонячної енергії в електричну. 

Вибір параметрів фотоелектричних установок відповідно до конкретних 

завдань. 

Тема 4. Система роботи фотоелектричних установок 

Види і принцип дії фотоелектричних установок. Блок-схема фотоелектричних 

установок по перетворенню сонячної енергії в електричну. Призначення і 

принцип дії окремих модулів. Блок-схема фотоелектричної установки по 



перетворенню сонячної енергії в теплову. Призначення та принцип дії окремих 

модулів. 

Тема 5.Істотні параметри фотоелектричних модулів та інверторів 

Головні параметри фотоелектричних установок та методи їх контролю. 

Вимірювальні прилади. Організація робочого місця. 

Тема 6. Монтаж фотоелектричних установок 

Читання схем монтажу і схем розташування. Порядок монтажу 

фотоелектричних установок. Контроль якості монтажних робіт. Контроль 

параметрів окремих модулів установок та контроль параметрів на виході 

установки. Можливі недоліки монтажу та їх усунення. 

Тема 7. Система моніторингу фотоелектричних установок 

Принцип вимірювання вхідних і вихідних параметрів фотоелектричної 

установки. Методи налагодження окремих модулів і установки в цілому. 

Періодичний моніторинг параметрів фотоелектричної установки. 

 

Очікувані результати: самостійне проектування блок-схеми та схеми 

розміщення фотоелектричних установок з урахуванням локальних умов з 

метою досягнення її максимально можливої потужності, монтаж та 

встановлення фотоелектричних установок всіх типів, проведення моніторингу 

параметрів роботи фотоелектричних установок, визначення недоліків та їх 

усунення. 

 

Іспит (здійснення підсумкового контролю знань). 

 

Розробила викладач      В.В.Трубчанінова 

Голова МК        В.В.Протопопов 


