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ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни «Сучасні ресурсо-та енергозберігаючі технології» 

складена відповідно до  освітньо-професійної  (освітньо-наукової)  програми 
підготовки бакалавр 
(назва рівня вищої освіти) 
спеціальності  105 Прикладна фізика та наноматеріали 

 1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни є поглиблення студентами теоретичних 

знань з принципів вироблення і раціонального використання енергії та надбання 
практичних навичок, що необхідні для розв’язання практичних питань, пов'язаних з 
ощадним використанням енергетичних ресурсів при виробленні, транспортуванні і 
розподілу  енергії. 

 
1.2.Завдання вивчення дисципліни 
Завданням є  вивчення фізичних законів, на яких базуються вироблення, 

транспортування та ефективне використання теплової і електричної енергії. навчити 
студентів аналізувати фізичні процеси, покладені в основу функціонування елементів 
систем енергоспоживання, обґрунтовувати вибір найбільш ефективних технологічних 
рішень. 

 
1.3. Кількість кредитів 5 
1.4. Загальна кількість годин 150 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
 

 за вибором 
 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 
Рік підготовки 

4-й -й 
Семестр 

8-й -й 
Лекції 

24 год.  год. 
Практичні, семінарські заняття 

24 год.  год. 
Лабораторні заняття 

 год.  год. 
Самостійна робота,  у тому числі 

 102 год  год. 
Індивідуальні завдання  

годин 
 

 

1.6. Заплановані результати навчання. 

Згідно з освітньо-науковою програмою «Прикладна фізика енергектичних систем» 
спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» мають досягти таких 
результатів навчання (РН): 
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РН-1 – Знання і розуміння математики, фізики, хімії, гідрогазодинаміки, тепло - та 
масообміну, технічної термодинаміки, трансформації (перетворення) енергії, технічної 
механіки, теплотехнічних процесів та обладнання, економіки на рівні, необхідному для 
досягнення інших результатів освітньої програми. 
 
РН-2 – Знання і розуміння спеціальних інженерних, економічних та екологічних аспектів, 
на рівні, необхідному для досягнення результатів освітньої програми, в тому числі із 
урахуванням останніх досягнень науки і техніки. 
 
РН-3 – Знання і розуміння специфічних аспектів відповідної спеціалізації на рівні, 
необхідному для досягнення інших результатів освітньої програми. 
 
РН-4 – Здатність аналізувати, застосовувати та створювати складні інженерні технології, 
процеси, системи і обладнання відповідно до спеціальності ««Прикладна фізика та 
наноматеріали» ; обирати, аналізувати і розробляти придатні типові аналітичні, 
розрахункові та експериментальні методи; аналізувати результати таких досліджень. 
 
РН-9 – Здатність здійснювати аналіз необхідної інформації з технічної літератури, баз 
даних та інших відповідних джерел інформації, на цій основі здійснювати моделювання з 
метою детального вивчення і дослідження теплофізичних та інших процесів, які є 
предметом освітньої програми. 
 
РН-21 - Здатність самостійно навчатися протягом життя з урахуванням попередньо 
набутого досвіду. 
 
   РН-22 - Здатність відстежувати розвиток науки і техніки та застосовувати сучасні 
знання. 

 
  2. Тематичний план навчальної дисципліни  

 
Розділ 1. Базові енергогенеруючі установки на органічному паливі 
 

 Тема 1. Структура і тенденції розвитку енергетики .  
Енергетика та енергозбереження. Основні поняття. Паливно-енергетичний  

комплекс. Енергогенеруючі потужності.  
 
 
Тема 2. Паливно-енергетичні ресурси  
 

 Природні ресурси. Викопне органічне паливо. Склад і характеристики органічного 
палива. Нетрадиційні і поновлювані енергоресурси.  

 Тема 3. Котельні установки  
 Тепловий баланс котла Техніко-економічні показники роботи котельної установки. 

Ресурсозберігаючі заходи при роботі котельних установок. Принцип роботи 
конденсаційного котла.  

 Тема 4. Комплексні методи підвищення енергетичної ефективності та екологічної 
безпеки теплоенергетичних установок  

 Термодинамічні цикли теплових електричних станцій. Фактори, що визначають 
енергетичну ефективність теплоенергетичних установок. Газотурбінні установки.  
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Парогазові установки. Використання каталітичних камер згоряння у складі 
газотурбінних установок.   

         Розділ 2. Енергозберігаючі технології у житлово-комунальному секторі економіки.  
        Тема 5. Схеми теплопостачання міста.  

        Вибір типу джерела теплової енергії і виду теплоносіїя. Теплові навантаження 
споживачів. Основні елементи систем теплопостачання. Вплив параметрів теплоносія 
на техніко-економічні показники транспортування теплової енергії.. Переваги і недоліки 
централізованих і автономних систем.  
 Тема 6. Зменшення енергоспоживання системами опалення будівель.  

Підвищення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій будівель – основний 
резерв енергозбереження у будівельній галузі і комунальній теплоенергетиці. Розрахункові 
температури зовнішнього і внутрішнього повітря. Тепловий баланс приміщення. 
Комбіновані системи опалення. Автоматизація процесів відпускання теплової енергії. 
Енергоефективний будинок. «Розумний» будинок . 

 
Тема 7. Енергозбереження у системах гарячого водопостачання, вентиляції і 

кондиціювання повітря  
Норми витрати і графіки споживання теплової енергії системами гарячого 

водопостачання. Основні заходи економії енергоресурсів у системах централізованого 
гарячого водопостачання. Параметри внутрішнього повітря приміщень. Класифікація 
систем створення мікроклімату приміщень. Схеми вентиляції і кондиціювання з 
регенерацією теплоти.  

Тема 8. Використання поновлюваних джерел енергії у житлово-комунальному 
секторі економіки 

Оцінка потенціалу енергозбереження об’єктів житлово-комунального 
господарства. Термодинамічний цикл і принципові технологічні схеми теплових насосів. 
Потенціал і перспективи використання сонячної енергії та вітроенергетики 

 
 

         Розділ 3.  Основні принципи ресурсозбереження на промислових підприємствах 
 
Тема 9. Показники ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів 
Паливно-енергетичні ресурси промислового підприємства. Питомі витрати 

паливно-енергетичних ресурсів. Енергетична складова у собівартості продукції.  
Енергоємність продукції, що випускається. Оцінка ефективності енергозбереження.. 
Енергетичний баланс промислових і енергетичних підприємств. Енергетичний паспорт 
підприємства. Визначення класу енергоефективності об’єктів  

 
 
Тема 10. Енергетичний баланс промислових і енергетичних підприємств. 
Методи визначення втрат теплової енергії. Прилади обліку і контролю витрат 

енергоресурсів. Методи визначення втрат електричної енергії. Показники якості 
електроенергії. Контроль якості електроенергії. Управління якістю електричної енергії 

 
Тема 11. Вторинні паливно-енергетичні ресурси 
Класифікація вторинних паливно-енергетичних ресурсів (ВЕР). Напрямки і стан 

використання вторинних ресурсів. Технологічні схеми використання ВЕР. Використання 
ВЕР на основі теплонасосних установок. 

 
Тема 12. Комплекс заходів з енергозбереження. Енергетична паспортизація 

споживачів.  
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Цілі і завдання енергетичної паспортизації. Енергетичний паспорт підприємства. 
Визначення класу енергоефективності об’єктів Зміст таблиць енергетичного паспорту 
підприємства  Стимулювання енергозбереження 

 
3. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів і тем Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб. інд. с. 

р. 
л п лаб. інд. с. 

р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Базові енергогенеруючі установки на органічному паливі 
 Тема 1. 

Структура і тенденції 
розвитку енергетики .  

10 2 
 

  8       

Тема 2. Паливно-
енергетичні ресурси  

12 2 2   8       

 Тема 3. 
Котельні установки  

12 2 2   8       

 Тема 4. 
Комплексні методи 
підвищення енергетич 
ної ефективності та 
екологічної безпеки 
теплоенергетичних 
установок  

12 2 2   8       

 Разом за 
розділом 1 

46 8 6   32       

Розділ 2. Енергозберігаючі технології у житлово-комунальному секторі економіки 
Тема 5. Схеми 
теплопостачання 
міста. 

12 2 2   8       

 Тема 6. Зменшення 
енергоспоживання 
системами опалення 
будівель.  

14 2 4   8       

Тема 7. Енергозбе 
реження у системах га 
рячого водопостачан 
ня, вентиляції і кон 
диціювання повітря  

12 2 2   8       

Тема 8. Викорис 
тання поновлюваних 
джерел енергії у 
житлово-комунально 
му секторі економіки 

12 2 2   8       

Разом за розділом 1 50 8 10   32       
 Розділ 3.  Основні принципи ресурсозбереження на промислових підприємствах 

Тема 9. Показни 14 2 2   10       
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ки ефектив ності 
використання паливно-
енергетичних ресурсів 
Тема 10. Енергетичний 
баланс промислових і 
енергетичних 
підприємств 

14 2 2   10       

Тема 11. 
Вторинні паливно-
енергетичні ресурси 

12 2 2   8       

Тема 12. Комп 
лекс заходів з енерго 
збереження. Енерге 
тична паспортизація 
споживачів.  

14 2 2   10       

Разом за розділом 3 54 8 8   38       
 Усього годин  150 24 24   102       

 
4. Теми практичних занять 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Обчислення витрат теплоти за окремими видами 
теплоспоживання 

2 

2 Обчислення витрат палива водогрійними і паровими котлами 2 
3 Визначення ефективності комбінованого виробництва теплової і 

електричної енергії.  
2 

 4. Обчислення ефективності циклу парогазової установки  2 
5 Оптимізація температури мережної води для ситем 

централізованого теплопостачання. 
2 

6 Тепловий баланс приміщення. Обчислення економії енергетичних 
ресурсів при використанні комбінованих системи опалення  

4 

7 Розрахунок регенеративного теплообмінного апарата системи 
вентиляції. 

2 

8 Обчислення параметрів фреону у характерних точках циклу 
теплового насосу 

2 

9 Методика обчислення теплової продуктивності грунтового 
теплообмінника для теплового насосу. 

2 

10 Обчислення витрат електроенергії за укрупненими показниками. 
виробництва 

2 

11 Оцінка енергоємності продукції, що випускається. 2 
Разом 24 

 
5. Завдання для самостійної роботи 

 
№  
з/п  

Тема самостійної роботи Кількість 
годин 

1  Ознайомлення з головними законодавчими та нормативно - 
правовими актами у сфері енергозбереження. 

8 

2  Закріплення теоретичних знань за темою «Паливно-енергетичні 
ресурси» 

8 
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3  Ознайомлення з нормами витрат теплової та електричної енергії у 
житлово-комунальному господарстві і промисловості.  

10 

4  Аналіз заходів з підвищення коефіцієнта корисної дії котельних 
установок..  

8 

5 Аналіз методів підвищення енергетичної ефективності 
теплоенергетичних установок 

10 

6 Ознайомлення із засобами забезпечення екологічної безпеки 
теплоенергетичних установок 

8 

7 Ознайомлення з методами підвищення ефективності 
централізованих систем теплопостачання.  

10 

8 Ознайомлення з матеріалами « Комплексної програми 
енергозбереження України» 

8 

9 Аналіз конструкцій і техніко-економічних показників 
геліоколекторів.  

8 

10 Аналіз потенціалу і перспектив використання сонячної енергії   8 
11 Ознайомлення з даними щодо використання енергетичного 

потенціалу Мирового океану 
8 

12 Аналіз потенціалу геотермальної енергетики 8 
 Усього годин 102 

 
6. Індивідуальні завдання 

 
Індивідуальні завдання не передбачені . 

 
7. Методи навчання 

В залежності від потреб у викладі матеріалу в курсі можуть бути використані такі 
методи навчання: пояснювально-ілюстративний метод, репродуктивний метод, метод 
проблемного викладення, частково-пошуковий (або евристичний метод),  дослідницький 
метод 

 
8. Методи контролю 

 
Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за рейтинговою 

системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості 
модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та 
навичок, розширення кількості підсумкових балів до 100.  

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи:  
- методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, 
екзамен; 
- методи комп’ютерного контролю: поточне тестування, модульне тестування; 
-методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.  

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом під час виконання самостійної 
роботи залежить від дотримання таких вимог:  
- систематичність відвідування занять;  
- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
- повний обсяг їх виконання;  
- якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
- самостійність виконання;  
- творчий підхід у виконанні завдань;  
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- ініціативність у навчальній діяльності;  
- виконання тестових завдань.  
 
Передбачаються бали за: 
-експрес-контроль на лекції (пред’явлення конспекту за запитом, опитування за 
попереднім матеріалом), по 5 балів за кожну тему; 
-контрольну роботу , яка складається з трьох питань: два теоретичні по 7 балів за 
кожне, третє- розрахункове завдання, яке оцінюється в 16 балів.Усього за 
контрольну роботу -30 балів. 
Екзамен  – 40 балів 

 
 

9. Схема нарахування балів 
 

 Підсумковий семестровий контроль в формі екзамену  
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні 

завдання 
Контроль
на робота 

 
Екзамен 

 

Сума 

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 
Т1-Т4  Т5-Т8  Т9-Т12 30 40 100 

10 
 

10 10 
Т1, Т2 ...  – теми розділів. 

 
 
 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 
 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях,  
під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог:  
- систематичність відвідування занять;  
- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
- повний обсяг їх виконання;  
- якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
- самостійність виконання;  
- творчий підхід у виконанні завдань;  
- ініціативність у навчальній діяльності;  

 

Критерії оцінювання екзамену  

Екзаменаційне завдання містить 2 теоретичних питання і одне розрахункове 

Теоретичні питання оцінюються в 10 балів кожне, при неповній або частково 
помилковій відповіді – 5 балів, при відсутності відповіді – 0  балів; 

Повністю розв’язана задача оцінюється в 20 балів; 

Задача розв’язана з несуттєвими помилками оцінюється в 15 балів (незначні 
помилки в арифметичних розрахунках); 

Частково розв’язана задача оцінюється в 10 балів (правильно обрана логіка рішення, 
закони та рівняння, але є грубі помилки в розрахунках); 

Частково розв’язана задача оцінюється в 5 балів (правильно обрана логіка рішення, 
основні закони та рівняння, та зовсім відсутні розрахунки); 

Нерозв’язана задача оцінюється в 0 балів. 
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Підсумкова оцінка визначається шляхом переводу підсумкового балу з дисципліни 

у традиційну академічну оцінку національної шкали ("відмінно", "добре", "задовільно", 
"незадовільно" за шкалою: 
— “відмінно" (90 та вище балів) заслуговує студент, який виявив всебічне і глибоке 
знання програмового матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачені 
програмою, засвоїв основну і ознайомився з додатковою літературою, розуміє 
взаємозв'язок головних понять дисципліни та їх значення для майбутньої професії; 
— “добре" (82-89 балів) заслуговує студент, який виявив повне знання програмного 
матеріалу, успішно виконує передбачені програмою завдання, засвоїв основну літературу 
рекомендовану програмою, виявив систематичний характер знань з дисциплін і здатний 
до самостійного доповнення, але під час відповіді допустив деякі неточності;  
— "добре" (70-81 балів) заслуговує студент, що виявив не цілком повне знання 
програмного матеріалу, не завжди успішно виконує передбачені програмою завдання, 
частково засвоїв основну літературу, рекомендовану програмою, виявив не систематичний 
характер знань з дисциплін і не завжди здатний до їх самостійного доповнення і під час 
відповіді допускає деякі неточності; 
— "задовільно" (61-69 балів) заслуговує студент, що виявив знання основного 
програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання та майбутньої 
роботи за професією, вміє виконувати завдання, передбачені програмою, знайомий з 
основною рекомендованою літературою; 
— "задовільно" (50-60 балів) заслуговує студент, що виявив часткове знання основного 
програмового матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання та майбутньої 
роботи за професією, не завжди вміє виконувати завдання, передбачені програмою, 
знайомий лише частково з основною рекомендованою  літературою. 
— "незадовільно" (40-49 балів) виставляється студенту, який виявив суттєві прогалини в 
знаннях основного програмового матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні 
передбачених програмою завдань.  
— "незадовільно" (1-39 балів) виставляється студенту коли протягом семестру він 
допустив грубі помилки у виконанні передбачених програмою завдань.  

 
 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 
системи оцінювання 

для дворівневої 
системи 

оцінювання 
90 – 100 відмінно   

 
зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
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10. Рекомендована література 

Базова 
1. Базовые енергоустановки и окружающая среда : учеб. пособие / под ред. В.А. 
Маляренко; Харьк. гос. акад. міськ. госп-ва.- Х.: ХГАГХ, 2002. – 398 с. 
2. Техническая теплофизика ограждающих конструкций зданий и сооружений  / 
В.А.Маляренко, А.Ф. Редько, Ю.И. Чайка, В.Б. Поволочко. – Х.: Рубикон, 2001. – 280 с. 
 3. Энергосбережение в системах теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования 
воздуха : справ. пособие / Л.Д. Богуславский, В.И. Ливчак, В.П. Титов и др.: Под общ. ред. 
Л.Д. Богуславского. – М.: Стройиздат, 1990. – 624 с. 
4. Повышение эффективности работы систем горячего водоснабжения / Н.Н. Чистяков, 
М.М. Грудзинский, В.И. Личак и др. – М.: Стройиздат, 1988. – 314 с. 
5. Маляренко В.А. Основи теплофізики будівель та енергозбереження / В.А. Маляренко. – 
Харків: „Вид. САГА”, 2006. – 484 с. 
6.Шульга М.О., Алексахін О.О., Шушляков Д.О. Теплогазопостачання та вентиляція. 
Навчальний посібник ХНУМГ імені О.М. Бекетова, Харків ,2014.- 191с. 
7.ДСТУ 2275-93. Енергозбереження. Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії. 
Чинний від 01.01.1995. К.: Держстандарт України, 1993. - 32 с. 
8. ДСТУ 2339-94. Енергозбереження. Основні положення. Чинний від 01.01.1996. К.: 
Держстандарт України, 1994. - 18 с. 
9. ДСТУ 2420-94. Енергозбереження. Терміни та визначення. Чинний від 01.01.1996. К.: 
Держстандарт України,1994.-21 с. 
10. ДСТУ 2155-93. Енергозбереження. Методи визначення економічної ефективності 
заходів з енергозбереження. Чинний від 01.01.95. Держстандарт України, 1993. – 20 с. 
11. ДСТУ 3886-99. Енергозбереження. Системи електроприводу. Метод аналізу та вибору. 
Чинний від 01.07.2000. К.: Держстандарт України, 2000. - 54 с. 
12.Семиноженко В.П., Канило П.М., Остапчук В.Н., Ровенский А.И. Энергия. Экология. 
Будущее. –ХарьковПрапор2003.- 463 с. 
13. Товажнянский Л.Л., Анипко О.Б., Маляренко В.А. Основы энерготехнологии  
промышленности.- Харьков НТУ «ХПИ» , 2002, 436 с. 
  

Допоміжна література 
 

1. Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на 
опалення житлових та громадських споруд, а також на господарські потреби в 
Україні: керівний технічний матеріал 204 України, 244-94, 195. – 636 с. 
2. Повышение эффективности работы тепловых пунктов / Н.М. Зингер, В.Г. Бестолченко, 
А.А. Жидков. – М.: Стройиздат, 1990. – 185 с. 
3. Теплоснабжение : Учебник /под общ. ред. А.А. Ионина. – М.: Стройиздат, 1973. – 396 с. 
4. Тепловая изоляция [Текст] / под ред. Г.Ф. Кузнецова. – М.: Стройиздат, 1995. 
– 421 с. 
5. Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей / под ред. 
А.А. Николаева. – М.: Стройиздат, 1965. – 359 с. 
6. Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях. 
РД 34.09.255-97.  – М.: 1998. – 56 с. 
7. Зингер Н.М. Гидравлические и тепловые режимы теплофикационных систем / Н.М. 
Зингер. – М.: Энергоиздат, 1986. – 320 с. 
 

11. Інформаційні ресурси в Інтернеті, інше методичне забезпечення 
 

1.  Мережа Internet. 
2. Бібліотеки ХНУ ім. В.Н.Каразіна  


