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1. Мета та завдання курсу 

Основною метою викладання дисципліни є набуття теоретичних знань і 

практичних навичок у сфері енергоефективності та енергозбереження, що 

стануть корисними у професійній діяльності та побуті.  

Завданнями навчальної дисципліни є: формування у студентів 

належного рівня знань про системи генерації енергії та її ефективне 

використання на підприємствах харчової промисловості та в житлових 

будинках; засвоєння загальних положень державних стандартів у сфері 



 

енергозбереження; оцінка ефективності в будівлях.  

 

2. Програмні результати навчання 

В результаті вивчення дисципліни «Енергоефективність» студенти повинні 

знати: 

- основи енергоефективності; 

- нормативно-правові акти у сфері енергозбереження; 

- види енергії; 

- системи генерації енергії; 

- способи відновлювальної енергії в будівлях; 

- способи енергоефективного використання матеріалів та ресурсів у 

професійній діяльності та у побуті; 

уміти: 

- раціонально використовувати енергоресурси, витратні матеріали у 

професійній діяльності та у побуті. 

 

3. Структура курсу 

Лекційні заняття 

1. Вступ. Мета та завдання курсу. 

2. Використання енергії та енергоефективність будівель. 

3. Нормативно-правова документація України щодо енергетичної 

ефективності.  

4. Системи генерації енергії та нагрівання. 

5. Використання відновлювальної енергії.  

6. Централізоване опалення та внутрішньо-будинкові системи 

теплопостачання. 

7. Способи енергоефективного використання матеріалів та ресурсів на 

підприємствах харчової промисловості.  

8. Способи енергозаощадження на підприємствах та у побуті 

9. Контроль споживання та облік енергоресурсів.  

Контрольна робота 

Практичні заняття  

1. Практична робота №1: «Прилади для вимірювання енергоефективності» 

2. Практична робота №2: «Оцінка енергоефективності використання 

енергіх сонця і вітру»  

4. Види контролю та система оцінювання 

Поточний контроль здійснюється під час проведення занять та планових 

консультацій та включає: усне опитування студентів, захист практичних робіт, 

написання контрольної роботи,  самостійне виконання завдань. 



 

Підсумковий контроль – залік у кінці 5-го семестру. 

 

Оцінка Критерії оцінювання знань здобувачів освіти 

«2» З допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання  окремі елементи навчального 

матеріалу та виконує зі значними труднощами окремі елементи практичних завдань. Під 

час відповіді і при виконанні практичних завдань припускаються суттєвих помилок.  

«3» Без достатнього розуміння відтворює основний навчальний матеріал та виконує 

практичні завдання з епізодичною допомогою викладача. З помилками дає визначення 

основних понять. Може частково аналізувати навчальний матеріал, порівнювати і робити 

висновки. При відповіді та виконанні практичних завдань припускається помилок, які 

може частково виправляти. 

«4» Володіє основним навчальним матеріалом в усній, письмовій і графічній формах та 

застосовує його при виконанні практичних завдань як в типових, так і в дещо 

ускладнених умовах. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює і систематизує 

інформацію та робить висновки. Його відповідь в цілому правильна, логічна і достатньо 

обґрунтована. Виконує практичні завдання з типовим алгоритмом з консультацією 

викладача. При відповіді та виконанні практичних завдань припускається несуттєвих 

помилок, які може виправляти.  

«5» Володіє системними знаннями навчального матеріалу та ефективно їх застосовує для 

виконання практичних завдань, що передбачені навчальною програмою. Відповідь 

студента повна, правильна, логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення. Вміє 

самостійно знаходити і користуватися джерелами інформації, оцінювати отриману 

інформацію. Встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні зв’язки. Робить 

аргументальні висновки. Бездоганно виконує практичні завдання як з використанням 

типового алгоритму, так і за самостійно розробленим алгоритмом. 

  

5. Навчальні матеріали, ресурси та обладнання  

1. Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року 

«Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» : розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 18 серп. 2017 р. No 605-р [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80 

 2. Про утворення Координаційної ради з питань проведення реформ у 

паливно-енергетичному комплексі : постанова Кабінету Міністрів України від 

11 квіт. 2018 р. No 298 [Електронний ресурс] / Урядовий портал. –Режим 

доступу : https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-utvorennya-koordinacijnoyi-ra  

3. Проблеми і перспективи створення в Україні нафтового та 

енергетичного резервів : аналіт. записка [Електронний ресурс] / Нац. ін-т 

стратегіч. досліджень. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/content/articles/ 

files/naftorezerv-b4b5d.pdf  

4. Енергетичний інжиніринг та менеджмент. Проектування ефективних 

енергетичних систем: навч. посіб. / П. Г. Плєшков, С. В. Серебренніков, О. І. 

Сіріков, І. В. Савеленко; ред.: Плєшков П. Г. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018.– 

156 с.  

5. Енергозбереження в теплотехнологічних установках : метод. рекоменд. 

для самост. роб. студ. освітньо-професійної програми „Енергетичний 

менеджмент” / [уклад.: В. В. Клименко, В. І. Кравченко], М-во освіти і науки 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-utvorennya-koordinacijnoyi-ra


 

України, Центральноукр. нац. техн. ун-т. – Кропивницький: ЦНТУ, 2018, 46 с.  

7. Організаційно-економічний механізм енергозбереження : монографія / 

Ю. В. Дзядикевич, В. Я. Брич, В. В. Джеджула [та ін.]. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 

154 с. URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/22371  

8. Основи ефективного використання електричної енергії в системах 

електроспоживання промислових підприємств : навч. посіб. / [О. І. Соловей, В. 

П. Розен, П. Г. Плєшков та ін.] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. 

техн. ун-т. – Кіровоград : КНТУ, 2015. – 287 с.  

Необхідне обладнання – ноутбук, мультимедійні засоби.  


