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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

 
Необхідна навчальна  база перед вивченням даної дисципліни:  
фізика, технічна термодинаміка, тепло масообмін 
 

2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 
 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
Знати: одиниці виміру енергії і потужності, види енергії і їх взаємозв’язок; існуючі 

джерела і запаси енергії; основні поняття енерго- та ресурсозбереження; основні види 
економії енергії і енергетичних ресурсів; резерви енергозбереження; основні види втрат 
енергії і їх мінімізація; перспективні технічні рішення в області енерго- та 
ресурсозбереження; методи і засоби енерго- та ресурсозбереження в основних галузях 
народного господарства. 

Вміти: виконувати розрахунки на взаємозв’язок одиниць виміру енергії і 
потужності; давати оцінку енергетичному потенціалу вторинних енергетичних ресурсів; 
розв’язувати завдання на кількісну оцінку і мінімізацію енергетичних втрат; будувати 
оптимальні добові графіки вжитку електроенергії на підприємствах. 

Володіти: теоретичною базою загальної теплоенергетичної підготовки. Придбати 
технічний світогляд і елементи технічної ерудиції. Проявити знання дисципліни в 
процесі вивчення дисципліни. 

 
3. Зміст робочої  програми 

 
Змістовий модуль 1. Основні поняття і положення енергозбереження 
Тема 1. Введення: Коротка історія, сучасні проблеми та перспективи розвитку 

енергетики. Глобальні взаємозв'язки енергетичних, економічних, екологічних і 
соціальних проблем.  

Тема 2. Енергія і потужність. Одиниці виміру енергії і потужності. Види енергії і їх 
взаємозв'язок. Існуючі джерела і запаси енергії. 

Тема 3. Ефективність використання енергії. Коефіцієнт корисної дії (ККД) і 
коефіцієнт корисного використання енергії (ККВ). 

Тема 4. Вихідні поняття енерго- та ресурсозбереження: основні визначення і 
терміни. Основні види економії енергії й енергетичних ресурсів, їх загальна 
характеристика. Законодавчі і нормативні документи й програми в області енерго- та 
ресурсозбереження. Галузеві і міжгалузеві технологічні напрями і резерви 
енергозбереження. 

Тема 5. Вторинні енергетичні ресурси і можливості їх ефективного використання в 
цілях забезпечення енерго- і ресурсозбереження. 

Тема 6. Основні види втрат енергії і їх мінімізація. 
 
Змістовий модуль 2. Основні засоби забезпечення енергозбереження 
Тема 7. Енергетичні обстеження і енергоаудити енергоспоживаючих об'єктів. Облік, 

контроль і ефективне управління енергоресурсами. 
Тема 8. Перспективні технічні рішення в області енерго- та ресурсозбереження: 

забезпечення ефективності теплової ізоляції; ефективне використання енергоресурсів в 



енергетиці (теплофікація, парогазові установки, нетрадиційні і комбіновані джерела 
енергії і ін.); регенерація і утилізація теплової енергії. 

Тема 9. Перспективні технічні рішення в області енерго- та ресурсозбереження: 
когенерація; теплові насоси; досвід раціонального використання паливно-енергетичних 
ресурсів у промисловості. 

Тема 10. Перспективні технічні рішення в області енерго- та ресурсозбереження: 
енергозберігаючі технології в теплопостачанні промислових підприємств; 
енергозбереження в системах опалювання, водопостачання, вентиляції і 
кондиціонування; автоматизоване енергозберігаюче управління технологічними 
об'єктами і процесами. 

Тема 11. Напрями, методи і засоби енерго- та ресурсозбереження в основних 
галузях народного господарства (по спеціальностях): у паливно-енергетичному 
комплексі; у нафтогазовій промисловості; у машинобудуванні; у металургії; у хімічній і 
нафтохімічній промисловості. 

Тема 12. Напрями, методи і засоби енерго- та ресурсозбереження в основних 
галузях народного господарства (по спеціальностях): у радіоелектроніці; у виробництві 
будівельних матеріалів; у легкій промисловості; у харчовій промисловості; на транспорті 
і в зв'язку; у комунальному господарстві. 
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