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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

1,35  

Галузь знань: 

___________________ 
(шифр і назва) 

За вибором 
Напрям підготовки:  

___________________ 
(шифр і назва) 

Модулів – 1 

        Спеціальність:  

Економіка 

підприємництва 
(шифр і назва, 

заповнюється для V курсу) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 201_-й 201_-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                      (назва) 

 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 51 

9-й 9-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 16 

самостійної роботи 

студента - 41 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

__спеціаліст___ 

 

 год.  год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 4 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

41 год. 41 год. 

Індивідуальні завдання: 

8 год. 

Вид контролю: залік 

 

 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

та індивідуальної роботи становить: 

            - для денної форми навчання _0,58___  

            - для заочної форми навчання _0,09__  

 

 

 

 

 

 

 



2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів на об’єктах 

народного господарства є одним із важливих способів підвищення рівня 
ефективності їх роботи. Основні стратегічні напрямки підвищення 
енергоефективності та реалізації потенціалу енергозбереження полягають в 
структурно-технологічній перебудові економіки України, створенні 
адміністративних, нормативно-правових і економічних механізмів, які сприяють 
підвищенню енергоефективності та енергозбереженню. Дисципліна 
«Енергоефективність та енергопланування» призначена для вивчення базових 
положень енергетичного аудиту, формування уявлення студента про всі розділи 
енергетики, енергетичні системи та основні процеси, що відбуваються при 
виробництві, передачі та споживанні енергії, використанні електричної енергії в 
технологічних процесах виробництва, енергетичний менеджмент, тощо. 

Вивчення дисципліни «Енергоефективність та енергопланування» ставить 
перед собою таку мету: 
 дати майбутнім спеціалістам теоретичні основи методів підвищення 
ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів; 
 дати практичні рекомендації з технології та порядку проведення 
енергетичного аудиту, а також структури та порядку оформлення звітних 
документів за результатами аудиту; 
 познайомити з шляхами підвищення енергоефективності діючих 
енергетичних установок та новими технологіями перетворення енергії; 
 розвивати творче мислення, підвищувати рівень технічної культури студента. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 
 основні способи отримання енергії та методи її перетворення; 
 основні схеми систем тепло та електропостачання, характеристики основних 
груп споживачів електроенергії, системи управління енергетичними потоками; 
 технологію проведення енергетичного аудиту та процедуру оформлення звіту 
за результатами його проведення; 
 вимоги нормативних документів щодо якості енергії та послуг, процедури 
енергопостачання, економічності використання енергії; 
 процедуру оцінки споживання енергоносіїв та структури енергетичних 
потоків; 
 принципи відбору пристроїв, які застосовуються в процесі проведення 
енергетичного аудиту; 
 методи обробки результатів енергетичного аудиту; 
 організаційні основи проведення енергоаудиту. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: 
 самостійно провести аналіз по визначенню ефективності використання 
енергоносіїв; 
 визначити основні проблеми з якими пов’язані процеси виробництва, 
розподілу та споживання енергії; 
 розробити рекомендації щодо підвищення ефективності використання 
енергетичних ресурсів; 
 грамотно користуватися фондом нормативних документів, проводити 
кваліфікаційний пошук по спеціалізованих питаннях; 
 підготовити документи по результатах енергетичного аудиту. 



3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Структура модулів дисципліни «Енергоефективність та 

енергопланування» 
 

Таблиця 1 – Структура модулів дисципліни «Енергоефективність та  

енергопланування» 

 

Шифри  

модулів (М), 

змістоих 

модулів (ЗМ) 

та навчаль-

них елеменів 

(НЕ) 

Модулі, змістові модулі та навчальні елементи 

Обсяг 

лекцій- 

них 

занять, 

годин 

Літ-

ра 

М 1 Енергоефективність та енергопланування 16  

ЗМ 1 

Особливості енергетичного виробництва. Поняття 
енергоефективності. Механізм енергозбереження, потенціал 
енергозбереження та його оцінка. Державне регулювання в 
сфері енергозбереження. 

6  

НЕ 1.1 

Мета і завдання курсу. Види енергії, її вироблення, перетворення 
та передача. Поняття та основні елементи механізму 
енергозбереження. Нормативне забезпечення та структура 
служби по енергоаудиту.  

2 

3.1.1. 

3.1.2. 

3.1.3. 

3.1.4. 

НЕ 1.2 

Потенціал енергозбереження та методика його оцінки. Методи 
державного регулювання енергозбереження. Основні етапи та 
методологія енергетичного аудиту. Аналіз та розрахунок 
енергетичних потоків. Енергетичний баланс та оцінка 
споживання енергоресурсів.   

2 

3.1.1. 

3.1.2. 

3.1.4. 

  3.1.11. 

НЕ 1.3 

Вхідний/вихідний паливно-енергетичний баланс систем 
виробництва, перетворення, передавання та споживання енергії. 
Аналіз причин та об’ємів енергетичних втрат. 

2 

3.1.1. 

3.1.2. 

3.1.5. 

  3.1.6. 

ЗМ 2 
Шляхи підвищення енергоефективності деяких енерге-
тичних установок. Автоматизація обліку енергоресурсів. 

5  

НЕ 2.1 
Електроприводи. Освітлювальні, електротермічні та електро-
зварювальні установки. Системи електропостачання. 

2 
3.1.1. 

3.1.2. 

3.1.9. 

НЕ 2.2 
Втрати електроенергії в трансформаторах, перетворювальних 
установках, електричних мережах. Компенсація реактивної 
потужності. 

2 
3.1.1. 

3.1.2. 

3.1.11. 

НЕ 2.3 
Сучасні системи  вироблення, перетворення та передачі енергії. 
Нові методи підвищення енергоефективності та зменшення 
енергетичних втрат. 

1 
3.1.1. 

3.1.9. 

ЗМ 3 

Приладове та технічне забезпечення енергоаудиту. 
Вимірювання енергетичних параметрів. Нормування 
поливно-енергетичних витрат. Нетрадиційні та 
відновлювальні джерела енергії. 

5  

НЕ 3.1 
Вимірювання параметрів електричної, теплової  та  
аеродинамічної енергії. 

1 
3.1.1. 

3.1.2. 

3.2.7. 

НЕ 3.2 
Витоки. Методи та засоби визначення місць та об’ємів витоків 
енергоносіїв та газів в системах передавання енергії. 

3 
3.1.1. 

3.1.2. 

3.2.3. 

НЕ 3.3 
Розвиток нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії. 
Основні поняття та методи нормування енергоспоживання. 

1 
3.1.1. 

3.2.4. 

3.2.3. 



3.2 Зміст практичних занять 

Таблиця 2 –  Зміст практичних занять 
Шифри 

модулів і 

занять 
Назви модулів та теми занять 

Обсяг 

занять, 

годин 

Літ-

ра 

1 2 3 4 

М1 Енергоефективність та енергопланування 16  

ЗМ 1 

Особливості енергетичного виробництва. Поняття 
енергоефективності. Механізм енергозбереження, 
потенціал енергозбереження та його оцінка. Державне 
регулювання в сфері енергозбереження. 

6  

П 1.1 
Вступне заняття. Інструктаж з техніки безпеки. Видача 
завдань до практичних занять на семестр. Ознайомлення з 
лабораторією енергетичного аудиту. 

 
2 

3.1.1. 
3.2.2. 
3.1.2. 

П 1.2 
Розроблення порядку та методології проведення 
енергетичного аудиту підприємства, організації, 
технологічного процесу, тощо. 

2 
3.1.1. 
3.2.5. 
3.1.10. 

П 1.3 
Формування структури та аналіз енергетичних потоків 
підприємства (організації, будівлі). Розроблення 
енергетичного паспорта підприємства (будівлі).  

2 
3.2.3. 
3.1.8. 

ЗМ 2 
Шляхи підвищення енергоефективності деяких енерге-
тичних установок. Автоматизація обліку енергоресурсів. 

4 
 

П 2.1 
Моделювання можливостей енергозбереження при 
впровадженні інфрачервоного опалення. 

2 
3.2.4. 
3.1.6. 

П 2.2 
Моделювання можливостей енергозбереження при 
впровадженні установок когенерації 

2 
3.2.1. 
3.1.7. 

ЗМ 3 

Приладове та технічне забезпечення енергоаудиту. 
Вимірювання енергетичних параметрів. Нормування 
поливно-енергетичних витрат. Нетрадиційні та 
відновлювальні джерела енергії. 

6 

 

П 3.1 
Використання газоаналізаторів для проведення 
енергетичного аудиту і аналізу режимів горіння електричних 
та газових печей. 

2 
3.1.1. 
3.2.7. 

  3.3.1. 

П 3.2 
Використання ультразвукових витратомірів при проведенні 
енергоаудиту 

2 
3.1.1. 
3.2.6. 

П 3.3 
Використання контактних ,безконтактних термометрів та 
тепловізорів при проведенні енергоаудиту 2 

3.1.1. 
3.3.2. 
  3.3.3. 

 
3.3. Зміст самостійної роботи 

Перелік матеріалу, який студент зобов’язаний вивчити самостійно, 

наведений у таблиці 3.  

Таблиця 3 – Матеріал, що виноситься на самостійне вивчення 
Шифри 

модулів і 

занять 

Назва модулів та матеріал самостійного вивчення 
Обсяг 

годин Літ-ра 

М 1 Енергоефективність та енергопланування 41  

ЗМ 1 Особливості енергетичного виробництва. Поняття 
енергоефективності. Енергетичні потоки. Енергетичний 
баланс. Звітна документація. 

12 
3.1.1. 

3.2.5. 

3.2.6. 

ЗМ 2 Шляхи підвищення енергоефективності деяких енерге-
тичних установок. Автоматизація обліку енергоресурсів. 12 

3.1.2. 

3.2.1. 

ЗМ 3 Приладове та технічне забезпечення енергоаудиту. 
Вимірювання енергетичних параметрів. 12 

3.2.5. 

3.2.4. 

 Підготовка до структурних контролів 5  



 

3.4. Структура залікових кредитів дисципліни 

Таблиця 4 – Залікові кредити дисципліни 

 
 
4 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

4.1 Перелік основної літератури 

 

4.1.1 Закон України «Про енергозбереження» №74/94-ВР, 1994. 

4.1.2 Прокопенко В.В. Енергетичний аудит з прикладами та ілюстраціями 

[Текст] / Навчальний посібник / В.В. Прокопенко, О.М. Закладний, П.В. 

Кульбачний; - К.: Освіта України, 2009. – 438 с. 

4.1.3 Копытов Ю.В. Экономия электроэнергии в промышленности [Текст] : 

справочник / Ю.В. Копытов, Б.А. Чуланов; – М.: Энергия, 1978. – 120 с. 

4.1.4 Лезнов, Б.С. Экономия электроэнергии в насосных установках [Текст]/ 

Б.С. Лезнов -  М.: Энергоатомиздат, 1991. - 144 с. – Библиогр.: - ISBN 5-

283-02011-8. 
4.1.5 Праховник, А.В.   Энергетический  менеджмент  [Текст]  /   А.В.  

Праховник, А.И. Соловей, В.В. Прокопенко; М-во освіти і науки України,  
Нац.  техн.  ун-т  України  "Київ.  політехн.  ін-т".  —   К. :  НТУУ "КПИ", 
2001. — 472 с. – Библиогр.: - ISBN 966-622-027-х. 

4.1.6 Рей, Д. Экономия энергии в промышленности [Текст]: справочное пособие 

для инженерно-технических работников / Д. Рей –                           М.: 

Энергоатомиздат, 1983. – 208 с.. 

4.1.7 Степанов, В.С. Эффективность использования энергии [Текст]/ В.С. 

Степанов, Т.Б. Степанова ; – Новосибирск: ВО “Наука” Сибирская 

издательская фирма, 1994. – 257 с. – Библиогр.: - ISBN 5-02-030785-8. 

4.1.8 Закладний,  О.М.   Електропривод  [Текст] :  навч.  посіб /   О.М. 

Закладний,  В.В. Прокопенко, О.О. Закладний ; М-во освіти і науки 

 

Шифр 

модуля 

Назва модуля Обсяг (в годинах) форм навчальної 

діяльності студента 

Лекції Лабораторні/ 

практичні 

Самостійна 

робота 

Залікові кредити 2 

М 1 
Енергоефективність та  
енергопланування 

16 15 25 

ЗМ 1 

Особливості енергетичного виробництва. 
Поняття енергоефективності. Механізм 
енергозбереження, потенціал енергозбереження 
та його оцінка. Державне регулювання в сфері 
енергозбереження. 

6 6 12 

ЗМ 2 
Шляхи підвищення енергоефективності деяких 
енергетичних установок. Автоматизація обліку 
енергоресурсів. 

5 4 12 

ЗМ 3 

Приладове та технічне забезпечення 
енергоаудиту. Вимірювання енергетичних 
параметрів. Нормування поливно-
енергетичних витрат. Нетрадиційні та 
відновлювальні джерела енергії. 

5 6 12 

 Підготовка до структурних контролів - - 5 
Всього  32 16 25 



України,  Нац.  техн.  ун-т  України  " Київ.  політехн.  ін-т ". —  К. :  

НТУУ "КПІ",  2007. — 316 с. – Библиогр.: - ISBN 978-966-622-273-5. 

4.1.9 Закладний, О.М.  Енергозбереження засобами промислового 

електроприводу [Текст] / О.М. Закладний, А.В. Праховник, О.І. Соловей;—      

К. : Кондор, 2005. — 408 с. – Библиогр.: - ISBN 966-7665-23-2. 

4.1.10 Аракелов, В.Е. Методические вопросы экономии энергоресурсов [Текст] / 

В.Е. Аракелов, А.И. Кремер ; – М. : Энергоатомиздат, 1990. – 192 с. – 

Библиогр.: - ISBN 5-283-0057-5. 

4.1.11 Отчет по проведению энергетического аудита предприятия / Праховник 

А.В., Прокопенко В.В., Иншеков Е.Н., Разумовский О.В. и др.; 

Нац.техн.ун-т Украины «Киев. политехн. ин-т». – Киев, 2000. 53 с. 

 

4.2 Перелік додаткової літератури 
 

4.1.1 . Маляренко В.А. Енергетичні установки. Загальний курс: Навчальний 

посібник. – 2-е видання Х: «Видавництво САГА», 2008. – 320 с. 

4.1.2 Маляренко В.А., Лисак Л.В. Енергетика, довкілля, енергозбереження. /Під 

заг. ред. проф. В. А. Маляренка, Х.: Рубікон, 2004. – 368 с. 

4.1.3 Маляренко В.А. Введение в инженерную экологию. Учебное пособие. – 

Второе издание – Х.: Издательство САГА, 2008. – 185 с. 

4.1.4 Маляренко В.А., Немировский И.А. Энергосбережение и энергетический 

аудит. Учебное пособие / Под ред. проф. Маляренко В.А. – Харьков: 

ХНАГХ, 2008.–253 с. 

4.1.5 . Праховник А.В. Малая энергетика: распределенная генерация в системах 

энергоснабжения. - К.: Освіта України, 2007. - 463 c. 

4.1.6 Основи енергозбереження: Навчально-методичний посібник / С.М. 

Новічонок, В.М. Комаров, В.В. Тарасова. – Харків: ХУПС, 2006 – 121 с. 

4.1.7 Новое семейство систем учета и управления электропотреблением ITEK 

//С.В. Гудыменко, А.В. Праховник, В.П. Калинчик и др. – Труды первой 

международной конференции по управлению использованием энергии. – 

Киев: Тас 18. 1995. С.57-60. 

 

4.3 Перелік методичних матеріалів 
 

4.1.1 Методические указания по определению потер топливно-енергетических 

ресурсов РД.ЕДИВ. 015-008-94. Мінмашпром Украины, 1994. – 157 с.. 

4.1.2 Аракелов В.Е. Методические вопросы экономии энергоресурсов / 

Аракелов В.Е., Кремер А.И. – М. : Энергоатомиздат, 1990. – 192 с.. 

4.1.3 Типова методика енергетичних обстежень промислових підприємств 

М001384.0.33-04. – Київ, 2004. – 80 с. 
 

4.4. Використання обчислювальної техніки 

Таблиця 5 – Використання комп’ютерної техніки 
Модуль  Вид занять Тема заняття  Машинний час ЕОМ 

М1 Практичні ЗМ1 – ЗМ3 при розрахунку та обробці 

результатів енергетичного аудиту з 

використанням технічних засобів 

По 0,25 год. на 

кожну лабораторну 

роботу 



4.5. Використання технічних засобів 

Таблиця 6 – Технічні засоби, які використовуються при вивченні дисципліни  

Шифри 

модулів і 

занять 

Вид ТЗН 

Час 

використання, 

год. 

Лекції 

ЗМ1-ЗМ3 Мультимедійний проектор.  

Комплект кольорових плакатів і необхідних матеріалів для 

мультимедійного проектора по темах лекцій. 

16 

Практичні заняття 

ЗМ1-ЗМ3 Мультимедійний проектор.  10 

 

5. МЕТА ВИВЧЕННЯ І ЗАСВОЄННЯ ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ 

Таблиця 7 – Мета вивчення і засвоєння змістових модулів 
Шифри 

модулів 

Мета діяльності і зміст уміння Примітка  

М1 Енергоефективність та енергопланування  

ЗМ1 Ознайомитись з основними поняттями ерегоефективності, 

структурою і тенденціями розвитку енергетики, 

енергоспоживанням і його показниками. Вивчити механізми 

енергозбереження, методологію енергетичного аудиту. 

 

ЗМ2 Ознайомитись з існуючими методами підвищення 

енергоефективності енергетичних установок.   

 

ЗМ3 Ознайомитись, вивчити принцип роботи та можливості технічних 

засобів для проведення енергетичного аудиту. Ознайомитись з 

видами нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії. 

 

 

6. СИСТЕМА ОЦІНКИ ЗНАНЬ 

Таблиця 8 – Система оцінки знань студентів в балах 

Види робіт, що контролюються 
Номер 

контролю 

Макс. кількість 

балів 

1. Засвоєння змістовних модулів лекційного матеріалу 

дисципліни 

ЗМ1 

ЗМ2 

ЗМ3 

20 

20 

20 

2. Практичні роботи П 1.1 

П 1.2 

П 1.3 

П 2.1 

П 2.2 

П 3.1 

П 3.2 

П 3.3 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Разом для залікового кредиту                                                                                      100 
 

Оцінювання знань з дисципліни лектором та асистентом ведеться 

систематично на протязі всього періоду її вивчення. Їх результати 

відображаються в журналі і повідомляються студентам відповідно до етапів 

контролю. 

Форма семестрового оцінювання – тестування. 



 

Таблиця 9 – Підсумкова шкала оцінювання знань студентів 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 
 


