
 

Дисципліна Основи ресурсо- і енергозбереження 

Рівень ВО другий (магістерський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Основи ресурсо- і 

енергозбереження» значно підвищиться, якщо здобувач вищої 

освіти попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: 
«Моделювання електротехнічних систем та їх елементів», 

«Інформаційні технології в енергетиці», «Надійність та діагностика 

енергообладнання», «Облік і вимірювання параметрів енергоносіїв». 
Що буде вивчатися Глобальні взаємозв'язки енергетичних, економічних, екологічних і 

соціальних проблем. Енергія і потужність. Одиниці виміру енергії і 

потужності. Види енергії і їх взаємозв'язок. Існуючі джерела і запаси 

енергії. Ефективність використання енергії. Коефіцієнт корисної дії 

(ККД) і коефіцієнт корисного використання енергії (ККВ). 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. 

Вторинні енергетичні ресурси і можливості їх ефективного 

використання в цілях забезпечення енерго- і ресурсозбереження. 

Основні види втрат енергії і їх мінімізація. Енергетичні обстеження 

і енергоаудити енергоспоживаючих об'єктів. Облік, контроль і 

ефективне управління енергоресурсами. 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. Перспективні технічні рішення в області 

енерго- та ресурсозбереження: когенерація; теплові насоси; досвід 

раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у 

промисловості. 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. 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. 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.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість набути знань, вмінь та 

навичок, які включають 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.  

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

1. Знати вимоги нормативних документів в енергетичній галузі.  

2. Знати принципи стратегій сталого енергетичного розвитку 

країни.  

5. Мати уявлення про принципи функціонування автоматизованих 

систем управління та обліку.  

 7. Уміння оцінювати ризики від інновацій на енергетичних 

підприємствах.  

10. Мати уявлення про сучасні типи систем перетворення енергії та 

моделювання енергетичних потоків.  

11. Вміти застосувати відновлювані джерела енергії.  

12. Уміння ефективно використовувати енергію та проектувати 

заходи з енергозбереження.  

15. Здатність впроваджувати методи управління ефективним 

енерговикористанням.  

17. Уміти керувати ресурсами в енергетичній галузі.  

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК7. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК10. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК11. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

спеціальні 

СК 1. Мати практичні навики роботи в енергетичній галузі.  

СК 4. Здатність ефективно використовувати енергію та 

проектувати заходи з енергозбереження.  

СК 8. Здатність оцінювати переваги та недоліки різних методів 

перетворення енергії та знаходити оптимальні рішення 

застосування кожного з відновлюваних джерел енергії.  

СК 9. Здатність застосовувати методи та засоби енергетичного 

аналізу в технологічних процесах для побудови детальної схеми 

витрат і втрат енергії під час протікання процесів і приймати 

технічно та економічно обґрунтовані рішення, зорієнтовані на 

зниження цих втрат (витрат).  

СК 19. Базові знання про системи постачання паливно-

енергетичних ресурсів та методи скорочення втрат енергетичних 

ресурсів.  

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані для 



розвязання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн 

консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні / практичні /  лабораторні / самостійна робота 

Семестровий 

контроль 

Іспит 

 

 


