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ЯГОЛЬНИК О.О. — 
провідний фахівець лабораторії 

математичного моделювання та 
інформаційних технологій ІБКіЦБ НААН 

України,

У сьогоденному цивілізованому 
світі є багато болючих проблем. Три 
з них — глобальні: продовольство, паливно- 
енергетичні ресурси, екологічна безпе-
ка. Ще одна істина, яку людство збагну-
ло в ХХІ столітті.: цивілізації, що пере-
йшли межу з виснаження енергетичних 
ресурсів, приречені на загибель, навіть 
зникнення з лиця землі. І, зауважте, енер-
гетика в цій «критичній тріаді» є не тіль-
ки визначальною умовою економічної, 
політичної незалежності будь-якої краї-
ни, а й невід’ємною складовою її націо-
нальної безпеки.

Варто однак підкреслити: вберегти 
світ від згубних енергетично-екологіч-
них катастроф можуть ті ж самі матері-
ально-енергетичні ресурси та механіз-
ми, якими володіє людина. Це — сфера 
ВДЕ, знання, технології, науково-техніч-
ний прогрес у використанні природних 
відновлюваних джерел енергії.

Іншими словами: альтернатива ви-
черпному споживанню викопних палив — 
ефективне використання екологічно чи-
стих відновлюваних джерел енергії. Це, 
за словами відомого українського вченого 
С. О. Кудрі, ще в 70-х роках ХХ ст. добре 
розумів тодішній ректор Київського полі-
технічного інституту (нині — Національний 
технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорсько-
го») член-кореспондент АН УРСР профе-
сор, доктор т. н. Г. І. Денисенко, за ініці-
ативою й під керівництвом якого й було 
започатковано сучасні тенденції розвит-
ку відновлюваної енергетики в Україні.

Якщо конкретніше, то одним із важ-
ливих наукових досягнень Г. І. Денисенка 
є створення в КПІ (1979) реальних підва-
лин вітчизняної відновлюваної енергети-
ки — науково-дослідного відділу (НДВ-5), 
до основних завдань якого входило про-
ведення фундаментальних та прикладних 
наукових досліджень з метою комплек-
сного використання енергії Сонця, вітру, 
біомаси, геотермальної енергії та енергії 
малих рік. За визнанням його колег- авто-
рів книги «Інститут відновлюваної енер-
гетики НАН України. Історія становлен-
ня, сучасність та перспективи» (2018), на 
той час це був узагалі перший серйозний 

крок для розвитку відновлюваної енер-
гетики не тільки на теренах колишнього 
СРСР, а й світу. Вперше в Радянському 
Союзі було застосовано й комплексний 
підхід до використання енергії відновлю-
ваних джерел із застосуванням акумуля-
торів теплової та електричної енергії й 
акумулювання на основі водню. До ро-
боти долучилися молоді вчені та спеціа-
лісти різних спеціальностей. Але це був 
тільки початок тернистого шляху форму-
вання нового напряму науки й економіки.

Не забуваймо: «біоенергетичний про-
рив» відбувався в часи тріумфу атомної 
енергії. Наприклад, 8 жовтня 1975 на на-
уковій сесії, присвяченій 250-річчю Ака-
демії наук СРСР, блискучий вчений-ака-
демік П. Л. Капиця, удостоєний трьома 
роками пізніше Нобелівської премії з фі-
зики, зробив концептуальну доповідь, 
у якій, спираючись на свій захмарно ви-
сокий авторитет у науковому світі, по-суті, 
безапеляційно поховав усі види «альтер-
нативної енергії», за винятком керовано-
го термоядерного синтезу.

Вважалося, що атомна енергія є не-
вичерпною та безпечною для людини й 
оточуючого середовища. Однак досвід 
Чорнобиля і Фукусіми, набутий при осво-
єнні «мирного атому», показав: експлу-
атація атомних електростанцій з огляду 
на рівень технічного оснащення, навіть 
найбільш сучасного, може призвести до 
аварії не тільки місцевого чи регіональ-
ного значення, але й до світової ката-
строфи. Запаси ядерного палива також 
не безмежні, а їх видобуток та перероб-
ка стають все більш енергоємними і, від-
повідно, дорожчими. Крім того, у зв’язку 
з накопиченням відходів ядерного пали-
ва, дедалі актуальнішою стає проблема 
їхнього безпечного захоронення.

Саме надзвичайна віра в майбутнє 
відновлюваної енергетики та науково-ор-
ганізаційний талант Г. І. Денисенка змог-
ли подолати упередженість та відсталість 
функціонерів енергетичної галузі, які на 
той час більше орієнтувалися на збіль-
шення потужностей атомної енергетики. 
Створений Г. І. Денисенком колектив од-
нодумців пройшов шлях від теоретичних 
та експериментальних наукових дослі-
джень, науково-дослідних та конструк-
торських розробок до створення демон-
страційних зразків обладнання в області 
вітроенергетики, сонячної теплової та фо-
тоенергетики, гідроенергетики, біоенерге-
тики, підвищення ефективності енергоу-

становок на основі відновлюваних джерел 
енергії за рахунок їхнього комплексного 
застосування з використанням акуму-
ляторів електричної та теплової енергії, 
акумулювання енергії ВДЕ на основі вод-
ню й автоматизації управління режима-
ми їхньої роботи.

Так, можливо не всі знають малові-
домі для широкої громадськості сторінки 
розвитку нової галузі в Україні, але це — 
факт: КПІ дійсно відіграв (і продовжує ві-
дігравати) досить важливу системотвор-
чу роль в історії біоенергетики. Вже в 80-і 
роки ХХ ст. тут був не просто виконаний 
великий обсяг науково-дослідних і проек-
тно-конструкторських робіт із комплексно-
го використання відновлюваних джерел 
енергії (ВДЕ), а, фактично, закладено під-
валини своєрідної «малої революції» в бі-
ологічній енергетиці — вперше в колиш-
ньому СРСР розроблено й побудовано 
на кордоні Київської та Чернігівської об-
ластей випробувальний науково-дослід-
ний полігон «Десна», де була встановле-
на багатоагрегатна вітроелектростанція 
потужністю 160 кВт у складі восьми вітро-
електричних установок потужністю 20 кВт 
кожна; також здійснено ряд інших захо-
дів у цьому ж напрямі, зокрема, відкрито 
першу в Україні кафедру відновлюваних 
джерел енергії (1986), яку очолив доцент 
В. М. Кириленко.

Не дивно, що вклад науковців КПІ 
в розвиток ВДЕ було визнано й гідно по-
ціновано навіть на найвищому урядово-
му рівні. В постанові Ради Міністрів УРСР 
(1984), яка, власне (вперше в СРСР!), 
давала старт розвиткові відновлюваної 
енергетики в окремо взятій республіці 
Україна, прямо сказано: «Розширити до-
слідження з комплексного використання 
відновлюваних джерел енергії, що про-
водяться в Київському політехнічному 
інституті».

Власне, на сучасному етапі роз-
витку відновлюваної енергетики можна 
по-справжньому оцінити далекоглядність 
і прозорливість наукової думки Г. І. Дени-
сенка: нині, після майже 40-річних дослі-
джень, практично всі окреслені вченим 
напрями освоєння енергії відновлюва-
них джерел виявилися найбільш енер-
гоефективними як у світі, так і в Україні, 
а комплексне використання енергії від-
новлюваних джерел із різними системами 
акумулювання сприяє підвищенню ефек-
тивності використання енергетичного об-
ладнання. Професору Г. І. Денисенку, на-
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віть у складні економічні часи 90-х років 
минулого століття, вдалося зберегти ко-
лектив учених, які сприяли розвитку від-
новлюваної енергетики України, — резуль-
татом чого стало й створення Інституту 
відновлюваної енергетики НАН України.

На жаль, через низку об’єктивних 
і суб’єктивних обставин, що склалися піс-
ля виходу професора Г. І. Денисенка на 
пенсію, не всі задуми вченого здійснили-
ся. За відсутності фінансування зупини-
лося функціонування полігону «Десна». 
У 1988 р. було ліквідовано й вищезгада-
ну кафедру. Проте виконання науково-до-
слідних робіт у цій галузі продовжувало-
ся в Інституті електродинаміки, де в 1987 
р. було створено Відділення комплексних 
енергетичних систем на основі відновлю-
ваних джерел енергії.

Дали сходи й посіяні Г. І. Денисенком 
«зерна» біоенергетики. На зміну «бать-
кові» української біоенергетики прийшли 
його учні й просто ентузіасти розвитку но-
вої галузі, які, долаючи нові бюрократичні 
бар’єри, зуміли не тільки відстояти право 
кафедри на існування, а й вдихнути в неї 
потужний струмінь життєдіяльності. Тим 
більше, що й моніторинг ринку праці та 
ринку освітніх послуг із підготовки кадрів 
підтвердив: в Україні є нагальна потреба 
в фахівцях за спеціальністю «Нетради-
ційні та відновлювані джерела енергії».

Відтак, у грудні 2002 року кафедра 
відновила свою діяльність і, можна ска-
зати, відзначила друге своє народжен-
ня. Очолив її згаданий вище вихованець 
цього ж вишу, випускник Київського полі-
технічного інституту (1971), а нині доктор 
т. н., професор, лауреат Державної пре-
мії України і один із найавторитетніших 
учених у галузі відновлюваної енергети-
ки Степан Олександрович Кудря, який, 
до речі, перший в Україні й колишньому 
СРСР у 1996 році захистив дисертацію 
на здобуття наукового ступеня доктора 
технічних наук за темою «Системи аку-
мулювання і перетворення енергії від-
новлюваних джерел».

З перших днів існування кафедра 
активно долучилася до формування 
Комплексної програми вишу «Енергети-
ка сталого розвитку», а також ряду інших 
заходів, пов’язаних із узагальненням сві-
тових та національних набутків у сфері 
розробки енергоефективних технологій, 
пристроїв і систем із метою підвищення 
рівня енергетичної незалежності та еколо-
гічної безпеки як в масштабах конкретних 
об’єктів або групи об’єктів, так і в масш-
табах країни.

Тобто, не применшуючи ролі Г. І. Де-
нисенка, все ж зазначимо: безцінний вне-
сок у розвиток кафедри зробив С. О. Ку-
дря (працює в галузі відновлюваної 

енергетики з 1978 року, науковий на-
прям — вітроенергетика, акумулювання 
енергії, комплексне використання ВДЕ, 
воднева енергетика). Саме завдяки його 
ініціативам, науковій інтуїції, організатор-
ському хистові відбувається не тільки 
продовження наукових традицій, які були 
закладені в попередні роки, а й народ-
жуються нові ідеї та конкретні результа-
ти великомасштабних досліджень, здійс-
нюваних молодими вченими. З діяльністю 
кафедри від моменту її заснування й до 
цього часу пов’язане зміцнення фунда-
менту української школи біоенергетики, 
формування першого в Україні й колиш-
ньому СРСР атласу біоенергетичних куль-
тур, створення першого підручника з від-
новлюваної енергетики й сила-силенна 
інших розробок професорсько-виклада-
цького складу кафедри та студентів і на-
уковців, що стали справжнім надбанням 
не тільки національної, а й світової нау-
ки. І коли в 2015 і 2018 рр. С. О. Кудрю 
запросили виступити з доповіддю, при-
свяченою питанням розвитку відновлю-
ваної енергетики, на спеціальному засі-
данні Президії НАН України, доповідачеві 
справді було чим похвалитись.

За стислий час за участю фахівців ка-
федри, яку С. О. Кудря беззмінно очолює 
впродовж багатьох років, було розробле-
но навчальні плани, освітньо-кваліфіка-
ційні характеристики та освітньо-про-
фесійні програми фахівців і магістрів, 
навчальні та робочі програми дисциплін 
і курси лекцій, за якими здійснюється три-
ступенева підготовка фахівців за рівнями 
бакалавра, спеціаліста та магістра з на-
прямку «Електротехніка та електротех-
нології» за спеціальністю «Нетрадиційні 
та відновлювані джерела енергії», а та-
кож готуються наукові кадри вищої ква-
ліфікації через аспірантуру та докторан-
туру. Окрім того, на базі НТУУ «КПІ» та 
ІВЕ НАН України розроблено Національ-
ний план дій з відновлюваної енергетики, 
Атлас потенціалу відновлюваних джерел 
енергії, близько 20 державних стандартів 
та інших нормативних документів у сфе-
рі використання відновлюваних джерел 
енергії, кілька «дорожніх карт», а також 
виконано низку інших проектів, спрямо-
ваних на збільшення інвестицій у віднов-
лювану енергетику України, створено ряд 
комплексних демонстраційних систем 
енергозабезпечення: комплексна система 
енергопостачання в НТУУ «КПІ» і в корпу-
сі № 2 на території Національного бота-
нічного саду ім. М. М. Гришка НАН Украї-
ни, науково-освітнє об’єднання «Спільна 
кафедра відновлюваної енергетики».

Реорганізація науково-освітньо-
го структурного підрозділу — ще одне 
нестандартне рішення для підвищення 

ефективності співпраці академічної та 
університетської науки. І, як показує прак-
тика, крок виправданий.

Не секрет, наявних на даний час нау-
ково-технологічних напрацювань у галу-
зі фундаментальних і прикладних дослі-
джень у сфері розроблення й поширення 
доступних вітчизняних технологій пере-
робки різних видів біомаси та нарощуван-
ня галузевого інноваційного потенціалу 
з метою скорочення науково-технологіч-
ного відставання від країн-лідерів — не-
достатньо. Такі особливості біотехнологіч-
них виробництв, як багатокомпонентність 
і складність технологічних процесів, не-
обхідність забезпечення стійких джерел 
сировини й методів її переробки та вико-
ристання в процесі виробництва біологіч-
них субстанцій, які перебувають у різних 
станах і залежать від багатьох факторів 
навколишнього середовища, роблять не-
відкладним вирішення безлічі спорідне-
них науково-технічних завдань міждис-
циплінарного характеру. Нині йдеться 
не просто про освоєння локальних за-
вдань нової біологічної галузі, яка всту-
пила в непростий період свого становлен-
ня, а більш широку ціль — про розвиток 
комплексної енергетичної системи на но-
вих принципах і, відповідно, до завдань 
поточного моменту та майбутніх викли-
ків. У КПІ зарахували названі вище про-
блеми, які вимагають істотних зусиль для 
скорочення, точніше, подолання розриву 
між теорією й практикою освоєння про-
блематики галузі саме за рахунок якісної 
підготовки кадрів майбутніх біоенергети-
ків, яким належить їх вирішувати, до прі-
оритетних. Процес створення об’єднаної 
кафедри, безперечно, активізував спіль-
ні науково-дослідні роботи, сприяє підго-
товці фахівців більш високого рівня, які 
мають нести далі естафету збалансова-
ного розвитку відновлюваної енергетики 
в Україні за рахунок впровадження від-
новлюваних джерел енергії (вітру, сон-
ця, енергії малих річок, відновлюваних 
органічних енергоносіїв, геотермальних 
енергоджерел) у приватному та промис-
ловому секторах економіки.

Цікава й така статистика: за учас-
тю викладачів і студентів кафедри (ста-
ном на 2019-й рік) вже опубліковано сім 
7 монографій і підручників (два з грифом 
МОН), понад 200 статей у фахових ви-
даннях, більше 300 тез доповідей на різ-
них конференціях, із яких майже 140 за 
участю студентів, отримано 10 патентів. 
За період навчання в НТУУ «КПІ» сту-
денти глибоко оволодівають проблема-
ми енергетики (поєднання традиційних 
та відновлюваних джерел енергії, гармо-
нізація засобів накопичення різної приро-
ди та ін., що відкриває великі можливості 
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для їх працевлаштування в усіх підроз-
ділах енергетики: на енергоустановках 
із відновлюваними джерелами енергії, 
теплових електростанціях, в установах, 
які займаються екологією та енергозбе-
реженням, в системах тепло- та елек-
тропостачання, промислових, сільсько-
господарських та комунально-побутових 
підприємствах, науково-дослідних та про-
ектно-конструкторських закладах енерге-
тичного напряму не тільки в Україні, а й 
за кордоном.

Як відзначив на вищезгаданому за-
сіданні Президії НААН України (2018) 
С. О. Кудря, на даному етапі до першо-
чергових завдань і перспективних напря-
мів розвитку відновлюваної енергетики 
в Україні належать: 1) вивчення потенці-
алу використання відновлюваних джерел 
енергії та проблем декарбонізації енер-
гетики; 2) інтеграція систем із викорис-
танням відновлюваних джерел енергії 
в енергетичні системи та прогнозування їх 
роботи; 3) комплексне використання від-
новлюваних джерел енергії; 4) нові техно-
логії «розумних» енергосистем та систем 
акумулювання енергії; 5) розвиток еколо-
гічно чистого транспорту; 6) якісна освіта.

Тобто, освітянська проблематика 
й нині серед пріоритетних. Щоб більш 
успішно вирішувати завдання, пов’яза-
ні з інтеграцією та координацією зусиль, 
спрямованих на створення ефективної 
науково-освітньої системи підготовки ка-
дрів у галузі відновлюваної енергетики, 
НТУУ «КПІ» та ІВЕ НАН України в 2016 
році підписали договір про утворення 
(на базі кафедри відновлюваних джерел 
енергії факультету електроенерготехніки 
та автоматики) науково-освітнього об’єд-
нання «Спільна кафедра відновлюваної 
енергетики». Основні завдання науко-
во-освітнього об’єднання: двоступенева 
підготовка фахівців за рівнями бакалав-
ра зі спеціальності «Електроенергети-
ка, електротехніка та електромеханіка» 
та магістра за спеціалізацією «Нетради-
ційні та відновлювані джерела енергії»; 
сприяння здійсненню наукової діяльності 
шляхом раціонального використання ма-
теріально-технічної та організаційно-гос-

подарської бази двох поважних наукових 
структур, проведення досліджень і забез-
печення творчої діяльності учасників ос-
вітнього процесу та використання отрима-
них результатів; удосконалення практики 
студентів НТУУ «КПІ» в ІВЕ НАН Украї-
ни, а стажування наукових співробітників 
ІВЕ НАН України — на кафедрі відновлю-
ваної енергетики НТУУ «КПІ»; популяри-
зація відновлюваної енергетики та про-
форієнтаційна робота серед школярів; 
сприяння працевлаштуванню випускни-
ків; забезпечення органічного поєднання 
освітньої, наукової та інноваційної діяль-
ності. Є вже й перші результати. За два 
роки існування науково-освітнього об’єд-
нання 37 студентів кафедри КПІ пройшли 
практику в наукових відділах ІВЕ. Окрім 
того, 6 наукових співробітників ІВЕ до-
лучилися до участі в підготовці здобува-
чів освіти на кафедрі КПІ, а 4 викладачі 
кафедри — до підготовки аспірантів ІВЕ 
НАН України; започатковано стажування 
наукових співробітників ІВЕ НАН України 
в КПІ, а викладачів кафедри КПІ ім. Ігоря 
Сікорського — в ІВЕ, а також проведен-
ня спільними зусиллями Днів відкритих 
дверей кафедри відновлюваної енерге-
тики, наукових конференцій, круглих сто-
лів та інших заходів.

Згодьтесь, «ужинок» вагомий. Влас-
не, це й не дивно. На кафедрі ВДЕ згру-
пувався потужний висококваліфікований 
професорсько-викладацький колектив із 
числа провідних науковців КПІ, Міжгалузе-
вого науково-технічного центру (МНТЦ) віт-
роенергетики та Інституту відновлюваної 
енергетики (ІВЕ) НАН України, до складу 
якого входять 3 лауреати Державної пре-
мії України, 2 член-кореспонденти НАНУ, 
5 докторів технічних та фізико-матема-
тичних наук, 5 кандидатів технічних наук. 
Зважаючи на те, що на даний час в Украї-
ні в цілому, і в НТУУ «КПІ» зокрема, акту-
алізується процес вивчення окремих видів 
відновлюваних джерел енергії, особлива 
увага на кафедрі й надалі приділяється 
збалансованому поєднанню навчальної 
і науково-дослідних робіт, щоб поглибити 
рівень знань у студентів та викладачів за 
всіма напрямами нетрадиційної й віднов-

люваної енергетики, прищепити фахівцям 
саме комплексний підхід до використання 
ВДЕ. Кафедра успішно пройшла акреди-
тацію фахівців і магістрів по IV рівню под-
готовки; щорічно спільно з ІВЕ проводить 
Міжнародні конференції з ВДЕ «Енерге-
тика XXI століття», має наукові зв’язки й 
домовленості про обмін студентами із за-
кордонними організаціями й вузами для 
виконання дипломних проектів та робіт із 
біоенергетичної тематики (німецький центр 
«Solar Zentrum» Maklenburg-Vorpormen 
і датський центр «Nordic Folkecenter for 
Renewable Energy»). Одне слово, кафе-
дра в безперервному творчому пошуку. 
Отже, в її літопису з»явиться ще не одна 
славна сторінка.

… Можна було б у цьому ж контексті 
розповісти й інші не менш яскраві історії, 
наприклад, про безцінний внесок у роз-
виток біоенергетики самого ІБКіЦБ НААН 
(до 2011 року — ІЦБ), який за майже 100 
років свого існування став загальнонаці-
ональним і визнаним у світі об’єднуючим 
науково-методичним центром розвитку 
відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) на 
рослинній основі, продовжує й сьогодні 
без зайвого пафосу «прокладати доро-
гу» новій галузі. До речі, науковці ІБКіЦБ 
першими в Україні обгрунтували й Кон-
цепцію заміни викопних видів палива бі-
ологічними, щоб країни активніше пере-
ходила до відновлюваної енергетики; як 
кажуть, із цифрами в руках довели: Укра-
їна може й повинна стати «Зеленим Ку-
вейтом». Пригадується, під час презента-
ції «Концепції виробництва і використання 
біопалива в Україні», яка відбувалася на 
засіданні «круглого столу» в ІБКіЦБ за 
участі посла Норвегії, представників Мі-
нагрополітики, БАУ, Національної ака-
демії аграрних наук, НУБіП, ННЦ ІМЕСГ 
та ряду інших поважних наукових уста-
нов (вересень 2014 року), один із авто-
ритетних промовців у своєму виступі пря-
мо сказав, що це «фантазії, відірвані від 
реальності». Сьогодні скептиків значно 
поменшало, до багатьох прийшло розу-
міння, що «зелений перехід» — ажніяк не 
фантастика. Але це — тема іншої статті 
з історії біоенергетики.
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