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Освітньо-професійна програма 

сертифікованої підготовки робітників 

у сфері відновлювальної енергетики 

 

Навчальний модуль «ГЕЛІО-КОЛЕКТОРИ» 

 

Основна мета програми – підготовка (навчання, перепідготовка, підвищення 

кваліфікації) кваліфікованих робітників у сфері монтажу та обслуговування 

геліосистем.  

 

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 «ГЕЛІО-КОЛЕКТОРИ» 

(45 годин) 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

з\п 

Тема Обсяг годин 

Очно Очно-

дистанційно 

Всього 

1 Енергія сонячного випромінювання – 

визначення, потенціал 

2 1 3 

2 Будова і параметри плоских геліо-колекторів  3 1,5 4,5 

3 Будова і параметри вакуумних геліо-колекторів  3 1,5 4,5 

4 Робочі параметри геліо-колекторів 2 1 3 

5 Монтаж геліо-колекторів (практичне виконання) 4 2 6 

6 Помилки при монтажі геліо-колекторів 2 1 3 

7 Водонагрівачі 3 1,5 4,5 

8 Аспекти підбору геліоустановок  2 1 3 

9 Насосно-управляючі комплекси. Автоматика 

(практичне виконання). 

4 2 6 

10 Схеми підключення геліоустановок 3 1,5 3,5 

11 Енергетична ефективність систем опалення від 

геліоустановок 

2 1 3 

ВСЬОГО: 30 15 45 

 

Тема 1. Енергія сонячного випромінювання – визначення, потенціал 

Сонце – невичерпне джерело енергії. Потужність сонячної енергії на території 

України. Порівняно потужності сонячного випромінювання України і країн з 

широким використанням сонячної енергії. Доцільність використання сонячної 

енергії для її перетворення в інші види енергії для енергонезалежності України. 

Тема 2. Будова і параметри плоских геліо-колекторів  

Блок-схема установки з  плоскими геліоколекторами. Головні параметри і 

принципи дії як окремих складових так і установки в цілому. 

Тема 3. Будова і параметри вакуумних геліо-колекторів 

Блок-схема установки з вакуумними геліо-колекторами. Головні параметри і 

принципи дії як окремих модулів так і установок в цілому. 

 

 



Тема 4. Робочі параметри геліо-колекторів 

Вимоги до головних параметрів геліо-колекторів. Методи вимірювання 

робочих параметрів геліоустановок. Вимірювальні прилади і організація 

робочого місця для контролю параметрів геліо-установок. 

Тема 5. Монтаж геліо-колекторів (практичне виконання) 

Порядок монтажу геліо-колектора. Вибір і використання допоміжних 

матеріалів. Вимоги до розташування окремих блоків установи. Контроль якості 

монтажу. 

Тема 6. Помилки при монтажі геліо-колекторів 

Вимоги до якості монтажу геліо-колекторів. Недоліки монтажу та їх усунення. 

Контроль якості монтажу геліо-колекторів. 

Тема 7. Водонагрівачі 

Види та головні параметри водонагрівачів. Будова та принцип дії 

водонагрівачів. Схема і порядок монтажу водонагрівачів. Контроль якості 

монтажу. 

Тема 8. Аспекти підбору геліоустановок 

Типи геліоустановок, що виробляються в Україні і світі. Головні параметри 

геліоустановок та їх порівняння. Головні правила підбору типу геліоустановки 

відповідно до конкретних завдань. 

Тема 9. Насосно-управляючі комплекси. Автоматика (практичне виконання). 

Блок-схема насосно-управляючого комплексу. Система автоматичного 

регулювання параметрів насосно-управляючого комплексу. Налагодження 

системи та усунення недоліків. 

Тема 10. Схеми підключення геліоустановок 

Читання креслень по монтажу, розташуванню і підключенню геліоустановок. 

Порядок виконання робіт по підключенню геліоустановок. Вимірювальні 

прилади і контроль параметрів. Налагодження окремих блоків і установки в 

цілому. 

Тема 11. Енергетична ефективність систем опалення від геліоустановок 

Головні параметри енергетичної ефективності системи опалення від 

геліоустановок. Методи оцінки енергетичної ефективності систем опалення від 

геліоустановок. Вимірювальні прилади. Організація робочого місця. 

 



Очікувані результати: оцінка параметрів геліо-колекторів різних конструкцій   

та їх підбір з урахуванням локальних умов розміщення геліо-установки, монтаж 

та обслуговування геліо-колекторів, моніторинг якості роботи та усунення 

недоліків.   

 

Іспит (здійснення підсумкового контролю знань). 

 

Розробила викладач      В.В.Трубчанінова 

Голова МК        В.В.Протопопов 

 


