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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 

Ресурс годин на вивчення дисципліни «Енергетичний аудит» згідно з чинним РНП, 

розподіл по семестрах і видах навчальної роботи для різних форм навчання характеризує 

таблиця 1.  

 

Таблиця 1 – Розподіл годин, виділених  на вивчення дисципліни «Енергетичний аудит» 

 

 

 

 

 

 

Найменування показників  

Всього  Розподіл по семестрах  

 

Семестр 2 Семестр ___ 

Денна 

форма 

навчання 

(ДФН) 

Заочна 

(дистанцій

на) 

форма 

навчання) 

(ЗФН) 

Денна 

форма 

навчання 

(ДФН) 

Заочна 

(дистанці

йна) 

форма 

навчання) 

(ЗФН) 

Денна 

форма 

навчання 

(ДФН) 

Заочна 

(дистанці

йна) 

форма 

навчання) 

(ЗФН) 

Кількість кредитів ЕСТS   4 - 4 -   

Кількість модулів 1 - 1 -   

Загальний обсяг часу, год 120 - 120 -   

Аудиторні заняття, год, у т.ч.: 36 - 36 -   

лекційні заняття 18 - 18 -   

семінарські заняття - - - -   

практичні заняття  18 - 18 -   

лабораторні заняття - - - -   

Самостійна робота, год, у т.ч. 84 - 84 -   

виконання курсової роботи - - - -   

виконання контрольних  

(розрахунково-графічних) робіт  

- - - -   

опрацювання матеріалу,  

викладеного на лекціях  

25 - 25 -   

опрацювання матеріалу, 

винесеного на самостійне  

вивчення 

25 - 25 -   

підготовка до практичних  

занять та контрольних заходів  

20 - 20 -   

підготовка звітів з лабораторних 

робіт 

- - - -   

підготовка до диференційного 

заліку 

 

14 - 14 -   

Форма семестрового контролю  Диф. залік Диф. залік  

 
        



 

2 МЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Метою вивчення дисципліни є вивчення основ та набуття практичних навиків щодо 

проведення енергоаудиту та моніторингу об'єктів енергетики, аналізу отриманих результатів 

для оцінки фактичного стану енергоспоживання на промислових підприємствах та об’єктах 

житлово-комунального господарства, а також розроблення і обґрунтування заходів для 

підвищення ефективності використання енергії та енергоносіїв. 

Дана навчальна дисципліна базується на знаннях, отриманих при вивченні попередніх 

дисциплін професійної та практичної підготовки, серед яких: базові знання з фізики, 

економіки енергетики, гідродинаміки, електричних систем та мереж, термодинаміки, 

електропостачання. 

Завдання дисципліни визначаються вимогами освітньо-професійної програми 

«Енергетичний менеджмент» на здобуття ступеня магістр за спеціальністю 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» і включають набуття наступних 

компетентностей: 

Інтегральної компетентності (ІК): 

ІК1. Здатність досліджувати причини перевитрат енергії та розробляти методи та 

заходи їх ліквідації чи мінімізації та впроваджувати системи енергетичного менеджменту. 

Загальних компетентностей (ЗК): 

ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 7. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК 8. Здатність до абстрактного та логічного мислення, аналізу та синтезу (критичне 

мислення). 

ЗК 10. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК 11. Навички персональної та групової комунікації в т.ч. з експертами інших галузей. 

ЗК 12. Здатність діяти на підставі етичних міркувань (мотивів). 

Фахових компетентностей (ФК): 

ФК 1. Мати практичні навики роботи в енергетичній галузі. 

ФК 8. Здатність оцінювати переваги та недоліки різних методів перетворення енергії та 

знаходити оптимальні рішення застосування кожного з відновлюваних джерел енергії. 

ФК 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). 

ФК 16. Здатність впроваджувати методи управління ефективним енерговикористанням 

у суспільному виробництві та бюджетній сфері. 

 

Програмні результати навчання (ПРН), які отримуються в результаті вивчення 

дисципліни «Енергетичний аудит» є наступними: 

ПРН 1. Знати вимоги нормативних документів в енергетичній галузі. 

ПРН 12. Уміння ефективно використовувати енергію та проектувати заходи з 

енергозбереження. 

ПРН 13. Здатність проводити енергетичний контроль та аналіз для побудови паливно-

енергетичних балансів. 

ПРН 14. Здатність застосовувати методи прогнозування споживання паливно-

енергетичних ресурсів. 

ПРН 15. Здатність впроваджувати методи управління ефективним енерго-

використанням. 

ПРН 18. Здатність проводити енергетичний аудит промислових підприємств та 

житлових об’єктів. 

 

  



 

3 ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ 

 

3.1 Тематичний план  лекційних занять  

 

      Тематичний план  лекційних занять дисципліни «Енергетичний аудит»  характеризує 

таблиця 2. 

 

Таблиця 2 – Тематичний план  лекційних занять  

 

Шифр 

 

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), тем (T) 

та їх зміст  

 

Обсяг 

годин 

Література 

поряд-

ковий 

номер 

розділ, 

підрозділ ДФН ЗФН 

1 2 3 4 5 6 

М 1 Енергетичний аудит 18    

ЗМ1 Загальні засади енергетичного аудиту об’єктів 

різних галузей народного господарства 

10    

Т 1.1 Енергетичний аудит будівель та промислових 

підприємств. Основні підходи та методи, які 

застосовуються для проведення енергетичного 

аудиту 

2  1-10  

Т 1.2  Обстеження паливно-енергетичних потоків на 

об’єкті енергетичного аудиту. Основні вимоги до 

складання паливно-енергетичних балансів на 

підприємствах 

2  1-10  

Т 1.3 Обстеження паливно-енергетичних потоків на 

об’єкті енергетичного аудиту. Основні підходи до 

визначення обсягів витрат енергетичних ресурсів на 

виробничо-технічні потреби підприємств 

енергетичного сектору 

4  1-10  

Т 1.4 Обстеження паливно-енергетичних потоків на 

об’єкті енергетичного аудиту. Аналіз ефективності 

використання енергії та енергоносіїв на об’єктах 

контролю 

2  1-10  

ЗМ2 Приладове забезпечення енергетичного аудиту. 

Правила проведення енергоаудиту промислових 

підприємств 

8    

Т 2.1 Технічне та інструментальне забезпечення 

енергетичного аудиту будівель та промислових 

підприємств. 

4  1-10  

Т 2.2 Вимоги до компетентності та техніки безпеки під 

час проведення енергетичного аудиту промислових 

підприємств. 

4  1-10  

 

                 Всього: Модуль 1 – змістових модулів – 2. 

 

 

 

3.2 Теми практичних занять 

 

      Теми практичних занять дисципліни «Енергетичний аудит» наведено у таблиці 3. 

 



 

     Таблиця 3 – Теми практичних занять 

 

Шифр 

 

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), 

тем практичних занять 

 

Обсяг 

годин 

Література 

поряд-

ковий 

номер 

розділ, 

підрозділ 

ДФН ЗФН 

М 1 Енергетичний аудит 18    

ЗМ1 Загальні засади енергетичного аудиту об’єктів 

різних галузей народного господарства 
8  

  

П 1 Вступне заняття. Видача завдань до практичних 

робіт на семестр. Ознайомлення з робочим 

місцем енергоаудитора. Ознайомлення з 

навчальною лабораторією та лабораторним 

обладнанням. Інструктаж з техніки безпеки. 

2  1п  

П 2 Ознайомлення з об’єктом проведення 

енергетичного аудиту. Складання програми 

робіт з енергетичного аудиту 

2  1п  

П 3 Збір даних про об’єкт контролю. Складання 

паливно-енергетичних балансів 

4  1п  

ЗМ2 Приладове забезпечення енергетичного 

аудиту. Правила проведення енергоаудиту 

промислових підприємств 

10    

П 4 Інструментальне обстеження об’єкта 

енергетичного аудиту. 

6  1п  

П 5 Складання звіту з енергетичного аудиту. 

Презентація результатів 

4  1п  

 

 

3.3 Завдання для самостійної роботи студента 

 

         Перелік матеріалу, який виноситься на самостійне вивчення,  наведено у таблиці 4.  

 

     Таблиця 4 – Матеріал, що виноситься на самостійне вивчення 

 

Шифри  

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ),  

питання, що виноситься  

на самостійне вивчення   

 

Обсяг 

годин 

Література 

порядковий 

номер 

розділ, 

підрозділ 

1 2 3 4 5 

М 1 Енергетичний аудит 84   

ЗМ1 Загальні засади енергетичного аудиту 

об’єктів різних галузей народного 

господарства 

42   

Т 1.1 Основні енергетичні проблеми на підприємствах 8 6, 1с  

Т 1.2 Знайомство з технологічним процесом. 

Поточний стан енерговикористання. Потоки 

енергії на об’єкті. Співставлення і перехресна 

перевірка даних про енергоспоживання 

12 6, 1с  

Т 1.3 Економічні аспекти енергетичного аудиту 10 6, 1с  

Т 1.4 Екологічні аспекти енергетичного аудиту 12 6, 1с  



 

Шифри  

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ),  

питання, що виноситься  

на самостійне вивчення   

 

Обсяг 

годин 

Література 

порядковий 

номер 

розділ, 

підрозділ 

ЗМ2 Приладове забезпечення енергетичного 

аудиту. Правила проведення енергоаудиту 

промислових підприємств 

42   

Т 2.1 Особливості проведення енергетичного аудиту 

громадських закладів 

10 6, 1с  

Т 2.2 Особливості проведення енергетичного аудиту 

закладів охорони здоров’я 

12 6, 1с  

Т 2.3 Особливості проведення енергетичного аудиту 

котелень 

8 6, 1с  

Т 2.4 Особливості проведення енергетичного аудиту 

теплових мереж 
12 

6, 1с  

 

 

4 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

4.1 Основна література 

 

1. Прокопенко В.В. Енергетичний аудит з прикладами та ілюстраціями: навчальний 

посібник / В.В. Прокопенко, О.М. Закладний, П.В. Кульбачний. – К.: Освіта України, 2009. – 

438 с. 

2. Енергетичний аудит: опорний конспект лекцій / укладач С.В. Сапожніков. – Суми: 

Сумський державний університет, 2011. – 120 с. 

3. Енергетичний аудит об'єктів житлово-комунального господарства: Монографія / 

В.П. Розен, О.І. Соловей, С.В. Бржестовський, А.В. Чернявський, П.В. Розен // під заг. ред. 

В.П. Розена, О.І. Солов’я. – К.: ПП ВКФ «ДЕЛЬТА ФОКС», 2007. – 224 с. 

4. Енергоаудит. Посібник для слухачів навчальних курсів з енергетичного 

менеджменту/ Укладач А.А.Маліновський. – Львів: Регіональний центр з перепідготовки та 

підвищення кваліфікації кадрів у сфері енергозбереження та енергоменеджменту 

Національного університету “Львівська політехніка”, 2001. – 92 с. 

5. Соловей О.І. Енергетичний аудит: навчальний посібник / О.І. Соловей, В.П. Розен, 

Ю.Г. Лега, О.О. Ситник та ін. – Черкаси: ЧДТУ, 2005. – 299 с. 

6. Посібник із енергоаудиту. Редакція: Проект «Консультування підприємств щодо 

енергоефективності». GIZ. 2020. 

 

4.2 Додаткова література 

 

7. Енергоменеджмент та енергоефективність: навч. посіб. / О. М. Карпаш, В. С. 

Костишин, М. Й. Федорів, О. Г. Дзьоба, Л. Ю. Козак, П. М. Райтер; Івано-Франків. нац. техн. 

ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ : Факел, 2008. - 450 с. - Бібліогр.: с. 445-450.  

8. Бакалін Ю. І. Енергозбереження та енергетичний менеджмент: навч. посібник. - 3-тє 

вид., перероб. та доп. / Ю. І. Бакалін. - Харків: БУРУН І К, 2006. - 320 с. 

9. Енергоаудит (розв’язання комплексного контрольного завдання). Посібник для 

слухачів навчальних курсів з енергетичного менеджменту/ Укладач А.А.Маліновський. – 

Львів: Регіональний центр з перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері 

енергозбереження та енергоменеджменту Національного університету “Львівська 

політехніка”, 2001. – 12 с. 

10. ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель. 

 

 

 



 

4.3 Література та методичне забезпечення  практичних занять  

 

1п. Ващишак І.Р. Основи енергетичного аудиту: практикум. МВ 02070855- 10391 -2016 

/ І. Р. Ващишак, Л.Я. Жовтуля. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016.–62 с. 

 

4.4 Література та методичне забезпечення  самостійної роботи 

 

1с. Ващишак І.Р. Основи енергетичного аудиту: методичні вказівки для самостійної  і 

індивідуальної роботи. МВ 02070855- 10390 - 2016 / І. Р. Ващишак. – Івано-Франківськ: 

ІФНТУНГ, 2016. – 23 с.  
 

4.5 Інформаційні ресурси в Інтернеті 
 

1і. Сертифікація енергетичної ефективності [електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://saee.gov.ua/uk/content/buildings-certification. 

 

 

5 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

 

        Оцінювання знань студентів проводиться за результатами  комплексних контролів за 

двома змістовими модулями ЗМ1 і ЗМ2. Модульний контроль за кожним змістовим модулем 

передбачає контроль теоретичних знань і виконання практичних робіт. Схему нарахування 

балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни наведено в таблиці 5. 

 

Таблиця 5 – Схема нарахування балів у процесі оцінювання знань студентів  

з дисципліни «Енергетичний аудит» 

Види робіт, що  контролюються Максимальна  

кількість балів 

Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ1  30 

Контроль засвоєння практичних знань змістового модуля ЗМ1  20 

Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ2  30 

Контроль засвоєння практичних знань змістового модуля ЗМ2  20 

      Усього 100 

              

         Підсумкова оцінка з дисципліни виставляється студенту відповідно до чинної шкали 

оцінювання, що наведена нижче. 

 

  Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диференційованого заліку, курсового 

проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

75-81 С 

67-74 D 
задовільно  

60-66 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 


