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1. Мета та завдання курсу 

Мета - вивчення типових енергоощадних заходів та методів оцінки 

економії енергетичних ресурсів при виробництві, розподілі та споживанні 

теплової енергії. 

Завдання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

знати: основні джерела науково-технічної інформації за матеріалами в 

області енергоощадження, енерго- і ресурсозбереження; класифікацію і області 

застосування паливно-енергетичних ресурсів, правові, технічні, економічні, 



 

екологічні основи енергозбереження (ресурсозбереження), основні балансові 

співвідношення для аналізу енергоспоживання, основні критерії 

енергозбереження, типові енергозберігаючі заходи в енергетиці, промисловості 

об'єктах ЖКГ; передові методи управління виробництвом, передачі і 

споживання енергії, а також застосовується енергозберігаюче обладнання; 

методи проведення енергетичних обстежень споживачів енергетичних ресурсів. 

вміти: сприймати, використовувати, узагальнювати, аналізувати науково-

технічну та довідкову інформацію в галузі енергозбереження, вивчати 

вітчизняний та зарубіжний досвід з тематики дослідження, ставити цілі і 

вибирати шляхи їх досягнення, виконувати необхідні розрахунки, 

обґрунтовувати їх і представляти результати роботи відповідно до прийнятих в 

організації стандартами; використовувати і аналізувати накопичений досвід в 

умовах розвитку науки і техніки, здобувати нові знання, використовувати різні 

засоби і технології навчання; здійснювати збір первинної інформації та 

аналізувати її при оцінці потенціалу енергозбереження різних об'єктів 

діяльності з використанням нормативної документації і сучасних методів 

пошуку та обробки інформації; брати участь в плануванні, розробці та 

здійсненні заходів щодо енерго- та ресурсозбереження на виробництві, 

проводити енергетичне обстеження і складати енергетичний паспорт об'єкта; 

розраховувати теплові потоки; оцінювати потенціал енергозбереження на 

об'єкті діяльності за рахунок проведення енергозберігаючих заходів; оцінювати 

екологічну, енергетичну і економічну ефективність обладнання, технологічних 

установок, виробництв; складати енергетичні баланси теплотехнологічних схем 

і їх елементів. 

2. Програмні результати навчання 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен продемонструвати: 

- здатність узагальнювати, аналізувати інформацію в галузі 

енергозбереження, ставити цілі і вибирати шляхи їх досягнення; 

- володіння навичками складання та аналізу енергетичних балансів 

апаратів, технологічних установок, будівель і споруд, промислових 

підприємств і комунальних споживачів; 

- здатність виконувати необхідні розрахунки, обґрунтовувати їх і 

представляти результати роботи відповідно до прийнятих в організації 

стандартами; 

- знання методів оцінки потенціалу енергозбереження та екологічних 

переваг на підприємствах енергетики, промисловості ЖКГ, а також методів 

оцінки ефективності типових енергозберігаючих заходів та технологій; 

- знання і розуміння спеціальних інженерних, економічних та екологічних 

аспектів, на рівні, необхідному для досягнення результатів освітньої програми, 

в тому числі з урахуванням останніх досягнень науки і техніки; 



 

- здатність відстежувати розвиток науки і техніки та застосовувати 

сучасні знання.  

 

3. Структура курсу 

Лекційні заняття 

Тема 1. Актуальність раціонального використання енергетичних ресурсів в 

Україні та в світі. 

Тема 2. Енергозбереження як енергетичний ресурс. Корисне застосування 

енергії.  

Тема 3. Нормативно-правова та нормативно-технічна база 

енергоощадження.  

Тема 4. Основні види енергетичних балансів. Енергетичний баланс 

промислового підприємства.  

Тема 5. Види джерел теплової енергії. Види теплових електричних станцій, 

їх ККД.  

Тема 6. Загальні відомості про передачу теплової енергії. 

Тема 7. Промислові печі. Оптимальний вибір типу печі, інтенсивності її 

роботи.  

Тема 8. Основні втрати теплоти будівлею. Шляхи зменшення теплових 

втрат.  

Тема 9. Енергозаощадження в системах вентиляції і кондиціонування.  

Контрольна робота 

Практичні заняття 

Практичне заняття 1. Типові енергоощадні заходи при виробництві 

теплової енергії, оцінка їх ефективності. 

Практичне заняття 2. Типові енергоощадні заходи в житлових будинках та 

на підприємствах. 

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. Енергетична стратегія України на період до 2030 р. Затверджена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 1071. 

2. Закон про засади функціонування ринку електричної енергії 

України № 663-УІІ від 24.10.2013 № 663-УІІ. 

3. Відновлювальні джерела енергії у локальних об’єктах / Ю.І. 

Якименко, Є.І. Сокол, В.Я. Жуйков, Ю.С. Петергеря, О.Л. Іванін. - К.: ІВЦ 

„Політехніка”, 2001. - 114 с. 

4. Германович В. Турилин А. Альтернативные источники энергии. 

Практические конструкции по использованию энергии ветра, Солнца, воды, 

земли, биомассы. - СПб.: Наука и техника, 2011. - 320 с. 

5. Елистратов В.В. Использование возобновляемой энергии: учеб. 

пособие - СПб. : Изд-во политехн. ун-та, 2008, 224 с. 

Необхідне обладнання – ноутбук, мультимедійні засоби. 
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