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                                                                                                                (підпис)                                                            
 

 
ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни «Енерго- та ресурсозбереження»  
 
 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 теплової і електричної енергії, улаштування і 
функціонування систем використання енергії та надбання практичних навичок, що 
необхідні для розв’язання практичних питань, пов'язаних з ефективним використанням 
енергетичних ресурсів при виробленні, транспортуванні і споживанні енергії. 

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

транспортування та використання теплової і електричної енергії. навчити студентів 
анаалізувати ефективність фізичних процесів, що покладені в основу функціонування 
елементів систем енергоспоживання, обґрунтовувати вибір найбільш ефективних 
технологічних рішень. 

. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: фізичні закони, покладені в онову вироблення, транспортування і розподілу 

теплової і електричної енергії, основні принципи роботи енергетичного устаткування, 
критерії оцінки ефективності його роботи, основні тенденції енергозбереження у системах 
енергопостачання. 

• вміти: самостійно працювати з літературними джерелами користуватися 
сучасними розрахунковими методами визначення параметрів енергетичних установок, 
застосувати  отримані знання на практиці при вирішенні задач організації 
раціонального використання енергії.  

 
1.3. Кількість кредитів 4 
1.4. Загальна кількість годин 120 

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. 
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Практичні, семінарські заняття 
24год.  год. 

Лабораторні заняття 
 год.  год. 

Самостійна робота,  у тому числі 
72 год.  год. 

Індивідуальні завдання  
  

 
1.6. Заплановані результати навчання 
 

• Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми, студенти мають 
досягти таких результатів навчання : принцип дії та схеми систем теплопостачання, 
опалення будівель і споруд різного призначення, принцип дії та схеми систем 
теплопостачання населених пунктів, основні принципи енергозбереження, які 
необхідно враховувати при проектуванні та експлуатації вказаних систем. Вміння 
розраховувати обладнання системи опалення, обирати оптимальні з точки зору 
енергозбереження режими роботи систем опалення, визначати потреби у тепловій 
енергії споживачів (  КСО-5,  КСО-7, КСО-8,КЗН-5,  КЗП-7,  КЗП-25,   КСП-2,  КСП-7) 

 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 Розділ 1.  Системи вироблення і транспортування теплової енергії  
 Тема 1. Паливно-енергетичний баланс держави. Основні характеристики теплових і 

атомних електричних станцій .  
Аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів в Україні. Поняття енергетичної 

безпеки Державна політика енергозбереження. Головні законодавчі та нормативні 
правові акти у сфері енергозбереження. Нормування витрати теплової енергії та 
електроенергії.  

 
Тема 2. Фізика процесу горіння. Обладнання для спалювання органічного паливау 
промислових умовах 
 Показники якості органічного палива. Основи теорії горіння. Особливості спалювання 
палива у промислових об’єктах. Конструктивні елементи котлоагрегатів. Коефіцієнт 
корисної дії котлоагрегатів. 

 
Тема 3. Загальна характеристика систем теплопостачання. .  

 Класифікація систем теплопостачання Недоліки і переваги централізованих і 
автономних  систем. Види теплоносіїв для  систем теплопостачання.  Джерела теплової 
енергії. Когенерація. Переваги комбінованого вироблення теплової і електричної енергії.  

 Тема 4 Засоби підвищення ефективності транспортування теплової енергії   
 Способи прокладання і основні елементи теплових мереж. Вимоги до якості 

теплової ізоляції трубопроводів. Фізичні принципи теплового і гідравлічного розрахунку 
теплових мереж.  

 Тема 5. Енергозбереження у системах  споживання  теплової енергії.  
 Особливості споживання теплоти інженерними системами.  Норми споживання 

теплоти системами опалення, гарячого водопостачання вентиляції і кондиціонування 
приміщень. Тепловий баланс приміщення. Підвищення термічного опору будівельних 
конструкцій – основний резерв енергозбереження у системах опалення. Заходи 
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енергозбереження у системах гарячого водопостачання. Основні заходи з 
енергозбереження у системах вентиляції і кондиціювання повітря . 
   Тема 6. Оцінка ефективності впровадження енергозберігаючих заходів 
 
   Капітальні вкладення для проведення енергозберігаючих заходів. Експлуатаційні 
витрати для утримання і нормальної роботи обладнання. Критерії оцінки ефективності 
енергозберігаючих заходів 
 

Тема 7. Використання поновлюваних джерел енергії для теплопостачання об’єктів.  
Джерела теплової енергії для роботи теплових насосів. Термодинамічні процеси і основне 
обладнання теплонасосної  установки. Показники ефективності теплових насосів. 
Використання геліоустановок для теплозабезпечення об’єктів 
 
Розділ 2. Енергозбереження в електричних системах 
 

Тема 8. Показники ефективності використання електроенергії  
Питомі витрати. Коефіцієнт корисної дії. Коефіцієнт реактивної потужності (соs 

φ або tg φ). Характеристики графіка активного навантаження.  
 
Тема 9. Енергетичний баланс. 
Баланс електричної енергії. Енергобаланси промислових і енергетичних підприємств. 

Види електробалансу.  
 
Тема 10. Методи визначення втрат електроенергії. Якість електроенергії 
Методи розрахунку втрат електричної енергії. Види контролю якості електричної 

енергії. Нормально і гранично допустимі значення усталеного відхилення напруги. 
Нормально і гранично допустимі значення показників якості електроенергії.  Види 
контролю якості електричної енергії. Прилади контролю якості електричної енергії. 
Управління якістю електричної енергії 

 
Тема 11. Комплекс заходів з енергозбереження у системах електрозабезпечення   
Енергетична паспортизація споживачів паливно-енергетичних ресурсів. 

стимулювання енергозбереження 
 

Тема 12. Використання поновлюваних джерел для вироблення електричної енергії   
Фізичні принципи використання сонячної енергії для електропостачання. Фізичні 
принципи використання вітрової енергії для електропостачання. Показники 
ефективності використання геліоустановок у кліматичних умова України  

 
 
 
 

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 
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 Розділ 1. Системи вироблення і транспортування теплової енергії 

  Тема 1. 
Паливно-енергетичний 
баланс держави. 
Основні 
характеристики 
теплових і атомних 
електричних станцій .  

8 2 
 

  6       

Тема 2.  
Фізика процесу 
горіння. Обладнання 
для спалювання орга 
нічного палива у 
промислових умовах 

10 2 2   6       

Тема 3. Загальна 
характеристика систем 
теплопостачання. .  

10 2 2   6       

Тема 4. Засоби 
підвищення 
ефективності 
транспортування 
теплової енергії   

12 2 4   6       

Тема 5. 
Енергозбереження у 

системах  споживання  
теплової енергії.  

10 2 2   6       

Тема 6. Оцінка 
ефективності 
впровадження 
енергозберігаючих 
заходів 

8 2 
 

  6       

Тема 7. Використання 
поновлюваних джерел 
енергії для 
теплопостачання 
об’єктів.  

12 2 4   6       

Разом за розділом 1 70 14 14   42       
Розділ 2. Енергозбереження в електричних системах  
Тема 8. Показники 
ефективності вико рис 
ання електроенергії 

10 2 2   6       

Тема 9. Енерге 
тичний баланс.  

10 2 4   6       

Тема 10. Методи 
визначення втрат 
електроенергії. Якість 
електроенергії 

10 2 
 

  6       

Тема 11. 
Комплекс заходів з 
енергозбереження у 
системах 

10 2 
 

  6       
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електрозабезпечення 
Тема 12. Використання 
поновлюваних джерел 
для виробленя 
електричної енергії   

12 2 4   6       

Разом за розділом 2 10 10 10   30       
 Усього годин  120 24 24   72       

 
4. Теми практичних занять 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Обчислення витрат палива водогрійними і паровими котлами 2 
2 Методика визначення витрат теплоти для об’єктів за укрупненими 

показниками 
2 

3 Методика гідравлічного розрахунку теплових мереж. Обчислення 
витрат електроенергії мережними насосами  

4 

4 Обчислення втрат теплоти трубопроводами.  4 
5 Обчислення теплового балансу приміщень. 4 
6 Обчислення товщини теплової ізоляції зовнішнього огородження 2 
7 Методика обчислення теплової продуктивності грунтового 

теплообмінника для теплового насосу. 
2 

8 Обчислення витрат електроенергії за укрупненими показниками. 
виробництва 

2 

9  Оцінка енергоємності продукції, що випускається. 2 
Разом  24 

 
5. Завдання для самостійної робот 

№ 
з/п 

Назва теми (види, зміст самостійної роботи) Кількість 
годин 

1 Ознайомлення з нормативними документами України щодо 
використання паливно-енергетичних ресурсів у господарстві 

6 

2  Ознайомлення з методикою розрахунку теплового балансу 
котельної установки  

6 

    3 Закріплення знань за темою «Загальна характеристика систем 
теплопостачання». . 

6 

4  Ознайомлення з методикою розрахунку характеристик 
гідравлічного режиму паропроводів 

6 

5  Ознайомлення з нормативними документами України 
щодо термічного опору будівельних конструкцій.  

6 

6 Закріплення знань за темою «Оцінка ефективності впровадження 
енергозберігаючих заходів» 

6 

7 Аналіз ефективності використання теплових насосів для 
теплопостачання житлових об’єктів.  

6 

8 Аналіз ефективності використання геліоустановок для 
теплозабезпечення житлових об’єктів в кліматичних умовах 
України 

6 

9 Ознайомлення з основними показниками якості електричної 
енергії 

6 

10 Ознайомлення з методами розрахунку втрат електричної енергії. 6 
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11 Закріплення знань за темою «Комплекс заходів з 
енергозбереження у системах електрозабезпечення»  

6 

12 Закріплення знань за темою «використання поновлюваних джерел 
для вироблення електричної енергії   

6 

 Разом  72 
 
 

6. Індивідуальні завдання 
Індивідуальні завдання не передбачені . 

 
7. Методи контролю 

На заняттях проводяться опитування та розв’язання задач. По закінченні теми 
проводиться модульний контроль. Форма підсумкового контролю знань – залік. 

Поточний контроль засвоєння матеріалу містить  
оцінку відповідей та роботи на практичних заняттях (експрес контрольні роботи та 

тестові завдання проводяться з метою перевірки якості роботи студента на практичних 
заняттях в аудиторії). Тривалість експрес-контролю 10 хвилин. Кожен експрес-контроль 
містить 3 завдання. Кожне завдання оцынюється 

Кількість балів за експрес контрольні роботи: 

• експрес контрольна робота №1 (теми 1,2,3,4)  – 30 балів; 
• експрес контрольна робота №2 (теми  5,6,7) – 30 балів; 
• експрес контрольна робота №3 (теми 8-12) 10– 40 балів. 

Відсутність студента на занятті або невиконання експрес-контролю приносить 
студенту 0 балів. 

Форма підсумкового контролю знань – залік 
 

8. Схема нарахування балів 
 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Сума 
Розділ 1 Розділ 2 

Разом 
 

Т1 – Т7 Т8 – Т12  
експрес-контроль експрес-контроль 

60 40 100 100 
  

Т1, Т2 ... Т19 – теми розділів. 
 
 
 

9. Критерії оцінювання 
 

Мінімальний підсумковий бал за залік складатиме 50 балів, а максимальний – 100 
балів. 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; 
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— “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 
шкали оцінювання 

для дворівневої 
шкали 

оцінювання 
90 – 100 відмінно   

 
зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
 

10. Рекомендована література 
Базова 

1. Базовые енергоустановки и окружающая среда [Текст]: 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 [Текст] / 
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 [Текст]: справ. пособие / Л.Д. Богуславский, В.И. Ливчак, В.П. Титов и др.: Под 
общ. ред. Л.Д. Богуславского. – М.: Стройиздат, 1990. – 624 с. 
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4. Повышение эффективности работы систем горячего водоснабжения [Текст] / 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 [Текст] / В.А. 
Маляренко. – Харків: „Вид. САГА”, 2006. – 484 с. 
6.Шульга М.О., Алексахін О.О., Шушляков Д.О. Теплогазопостачання та вентиляція. 
[Текст] 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. 
 

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 [Текст]: керівний технічний матеріал 204 України, 244-94, 195. – 636 с. 
2. Повышение эффективности работы тепловых пунктов [Текст] / Н.М. Зингер, В.Г. 
Бестолченко, А.А. Жидков. – М.: Стройиздат, 1990. – 185 с. 
3. Теплоснабжение [Текст]: 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 [Текст] / 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. [Текст] – М.: 1998. – 56 с. 
7. Зингер Н.М. Гидравлические и тепловые режимы теплофикационных систем [Текст] / 
Н.М. Зингер. – М.: Энергоиздат, 1986. – 320 с. 
 
 

10. Інформаційні ресурси в Інтернеті, інше методичне забезпечення 
 

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


