




 
1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 
Ресурс годин на вивчення дисципліни «Енергоощадність в теплотехнічних процесах 

та установках» 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 «Енергоощадність в 
теплотехнічних процесах та установках» 

 
 
 
 
 
 
Найменування показників  

Всього  Розподіл по семестрах  
 

Семестр 5 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   3,5 - 3,5 -   
Кількість модулів 1 - 1 -   
Загальний обсяг часу, год 105 - 105 -   
Аудиторні заняття, год, у т.ч.: 54 - 54 -   
лекційні заняття 36 - 36 -   
семінарські заняття - - - -   
практичні заняття  - - - -   
лабораторні заняття 18 - 18 -   
Самостійна робота, год, у т.ч. 51 - 51 -   
виконання курсової роботи - - - -   
виконання контрольних  
(розрахунково-графічних) робіт  

- - - -   

опрацювання матеріалу,  
викладеного на лекціях  

20 - 20 -   

опрацювання матеріалу, 
винесеного на самостійне  
вивчення 

16 - 16 -   

підготовка до практичних  
занять та контрольних заходів  

15 - 15 -   

підготовка звітів з лабораторних 
робіт 

- - - -   

підготовка до екзамену 
 

- - - -   

Форма семестрового контролю  диференційо-
ваний залік 

диференційо-
ваний залік 

 

 
        



 
2 МЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 
Застосування технологій заощадження енергії є одною з пріоритетних складових при 

проектуванні та експлуатації систем теплогазопостачання, вентиляції, кондиціювання 
повітря, опалювання, гарячого водопостачання, технологічних процесів в енергетиці, 
транспорті та промисловості. Існуюча система законодавчих і нормативних актів, Галузева 
програма енергоефективністі у будівництві, науково-технічна та проектна інформація 
потребують від фахівця при їх реалізації поглиблених теоретичних знань і розуміння 
практичної проблематики енергозаощадження на сучасному етапі розвитку. 

Тому  вивчення курсу «Енергоощадність в теплотехнічних процесах і установках»  є 
невід’ємною складовою в процесі підготовки фахівця в галузі сучасної енергоощадної 
енергетики. 

Метою вивчення дисципліни є: надбання студентами теоретичних знань та 
практичних навичок аналізу та розрахунку кількісних показників теплоенергетичних потоків 
в системах теплопостачання і вентиляції, засвоєння методик розрахунку та умінь з 
конструювання енергоефективних систем створення і підтримання мікроклімату, 
використання нетрадиційних та поновлювальних джерел енергопостачання, моделювання 
процесів в енергозберігаючих системах та їх експериментальне дослідження.  

Завданням вивчення дисципліни є оволодіння знанням про сучасні технології 
виробництва, споживання та утилізації енергії, про фізичну природу цих процесів, засвоєння 
основних понять і визначень, вивчення кількісних характеристик процесів перетворення 
теплоти і енергії та методів їх застосування для рішення практичних завдань по розрахунку 
процесів раціонального використання енергоресурсів і теплоутилізації, вмінням розрахувати 
основні експлуатаційні показники і характеристики енергоефективного обладнання. 

Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріалу дисципліни є 
самостійна робота студентів з літературою, виконання комплексу лабораторних робіт. 

В результаті вивчення дисципліни «Енергоощадність в теплотехнічних процесах та  
установках»  студент повинен:  

знати:  
– основні державні нормативні документи, якими визначаються і регулюються 

питання енергозбереження та енергоефективності на підприємствах і в установах;  
– основні напрямки політики енергоощадності в державі та концепцію 

енергоефетивності;  
– призначення і принцип дії приладів, які використовуються при дослідженнях 

енергетичних процесів виробництва і побуту;  
– характеристики традиційних та альтернативних енергоносіїв;  
– класичні і сучасні енергообладнання та енерготехнології.  
вміти:  
– використовуючи законодавчі акти організовувати ефективний контроль 

теплоенергетичного обладнання та техплотехнічних процесів в виробництві;  
– вибирати сучасні прилади для проведення енергетичного контролю і досліджень 

теплових режимів установок та технолотехнічних процесів у виробництві;  
– проводити вимірювання енергетичних характеристик об’єктів дослідження;  
– самостійно застосовувати набуті знання на практиці. 
Під час вивчення курсу «Енергоощадність в теплотехнічних процесах і установках»  

студенти набувають такі  
навики:  
− постійно шукати шляхи і напрямки для зменшення витрат енергії, матеріальних і 

фінансових ресурсів;  
− обгрунтовувати необхідність проведення заходів з енерго- і ресурсозбереження та 

підвищення енергоефективності обладнання і технологічних процесів за місцем своєї 
виробничої діяльності і в побуті. 

 
 



 
 

 
3 ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ 

 
3.1 Тематичний план  лекційних занять  

 
      Тематичний план  лекційних занять дисципліни «Енергоощадність в теплотехнічних 
процесах та установках»  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 Енергоощадність в теплотехнічних процесах та 
установках 

36    

ЗМ1 Загальні засади енергоощадності і 
енергоефективності. Енергоощадні технології в 
системах теплогенерації, теплопостачання  
і споживання тепла 

24    

Т 1.1 Роль паливно-енергетичних ресурсів у 
світовому розвитку і раціональне 
енергоспоживання. Вступ. Структура курсу.  
Правові та організаційно-технічні основи 
діяльності з енергозбереження в Україні. 
Раціональне енергоспоживання – пріоритетний 
напрям сталого розвитку суспільства. Світовий 
паливно-енергетичний баланс, наявні ресурси і їх 
доступність. Перспективні напрями розвитку 
світової енергетики. Законодавство України у 
галузі енергозбереження. Важелі державної 
політики по забезпеченню раціонального 
енергоспоживання. Нормативне забезпечення і 
основні визначення енергоощадності і 
енергоефективності.   

2  1, 2, 
9-18 

 

 

Т 1.2  Організаційні заходи підвищення ефективності 
виробництва і споживання енергії. Соціально-
психологічна складова впровадження 
енергозберігаючих технологій. Консалтингові 
схеми в енергетиці. Енергетичний менеджмент і 
аудит. Енергетична паспортизація виробництва і 
об’єктів комунальної інфраструктури. Техніко-
економічні аспекти впровадження енергоощадних 
технологій. 

2  1, 2  

Т 1.3 Системи вироблення, транспортування і 
відпуску теплоти споживачам. Основні елементи 
систем теплопостачання. Технічні проблеми 
підприємств теплопостачання. Підвищення 
ефективності систем теплопостачання. 
Енергомодернізація теплових мереж. Індивідуальні 
теплові пункти. Засоби обліку теплової енергії. 

4  2, 4, 5  

 



 
Продовження таблиці 2 

1 2 3 4 5 6 
Т 1.4 Енергоефективні установки для генерування 

тепла. Автономні котельні. Когенераційні 
установки. Котли для систем індивідуального 
опалення і гарячого водопостачання. Схеми 
приготування гарячої води, приєднання систем 
гарячого водопостачання до джерела теплоти. 

4  1, 5  

Т 1.5 Теплове середовище і умови комфортності у 
приміщенні. Енерговитратність систем 
забезпечення умов життєдіяльності у будівлях. 
Сучасні архітектурно-будівельні рішення. 
Енергоефективні огороджуючі конструкції і 
тепловологісний режим їх експлуатації. 

5  2, 8  

Т 1.6 Енергоефективні системи опалення будівель. 
Класифікація систем опалення будівель. Системи 
водяного опалення.   Способи регулювання подачі 
теплоти для підвищення енергоефективності  
систем опалення.  Регулювання системи опалення. 
Панельно-променисте опалення. Електроопалення. 
Гібридні системи опалення. 

5  1, 8  

Т 1.7 Енергоефективні вентиляційні системи. 
Класифікація систем вентиляції. Норми 
повітрообміну. Втрати тепла в процесі 
повітрообміну. Системи вентиляції з рекуперацією 
тепла. 

2  2, 4  

ЗМ2 Використання відновлювальних та вторинних 
енергетичних ресурсів в системах генерації 
теплової енергії 

12    

Т 2.1 Теплоенергетичні геліоустановки. Рідинні і 
повітряні геліоколектори. Застосування 
геліоколектрів для потреб опалення і підігріву 
води. Геліостати. Акумулювання теплової енергії. 

2  3, 4, 6  

Т 2.2 Системи теплогазопостачання комплексу 
біогазової установки.  Конструктивні особливості 
біогазових установок.   Енергозберігаюче 
управління процесами біоконверсії. Підготовка 
біогазу для використання в теплотехнічному 
обладнанні. 

2  3, 4, 6  

Т 2.3 Використання низькопотенційної теплоти. 
Трансформатори теплоти. Теплонасосні установки. 
Тепловикористовуючі апарати на теплових трубах. 

4  3, 4, 6  

Т 2.4 Загальні відомості про вторинні енергоресурси 
(ВЕР). Схеми і напрямки комплексного 
використання ВЕР. Рекуператори. Використання 
теплоти вентиляційних викидів для підігріву 
припливного повітря. Використання відхідних газів 
котлів і печей. Використання горючих відходів. 

4  3, 7  

 
 

                 Всього: 
                 Модуль 1 – змістових модулів -2. 



 
3.2 Теми лабораторних занять 

 
      Теми лабораторних занять дисципліни «Енергоощадність в теплотехнічних процесах 
та установках»  наведено у таблиці 3. 
 
     Таблиця 3 – Теми лабораторних  занять 
 

Шифр 

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

тем практичних занять 
 

Обсяг 
годин 

Література 

поряд-
ковий 
номер 

розділ, 
підрозділ 

ДФН ЗФН 

М 1 Енергоощадність в теплотехнічних процесах 
та установках 

18  
  

ЗМ1 Загальні засади енергоощадності і 
енергоефективності. Енергоощадні технології 
в системах теплогенерації, теплопостачання  
і споживання тепла 

12  

  

Л 1.1 Вступне заняття. інструктаж з техніки безпеки. 
видача завдань до лабораторних занять на 
семестр. ознайомлення з навчальною 
лабораторією. 

2  1л  

Л 1.2 Визначення коефіцієнта корисної дії 
водонагрівального котла малої потужності.  

2  1л  

Л 1.3 Дослідження показників теплової складової 
мікроклімату приміщень. 

2  1л  

Л 1.4 Дослідження роботи системи електроопалення 
на базі електричного котла з трубчастим 
електронагрівачем. 

2  1л  

Л 1.5 Визначення теплотехнічних характеристик 
опалювальних пристроїв 

4  1л  

ЗМ2 Використання відновлювальних та 
вторинних енергетичних ресурсів в системах 
генерації теплової енергії

6    

Л 2.1 Дослідження роботи сонячного колектора. 4  1л  

Л 2.2 
Підсумкове заняття. Доповнення та здача 
протоколів виконаних лабораторних робіт. 

2    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 

М 1 Енергоощадність в теплотехнічних 
процесах та установках 

51   

ЗМ1 Загальні засади енергоощадності і 
енергоефективності. Енергоощадні 
технології в системах теплогенерації, 
теплопостачання і споживання тепла 

35   

Т 1.1 Нормативно-правові документи та 
будівельні норми, які діють в Україні та 
встановлюють вимоги щодо 
енергоефективності 

2 9-18  

Т 1.2 Політичний, економічний, психологічний та 
екологічний напрямки проведення заходів з 
енергозаощадження і підвищення 
енергоефективності обладнання та 
технологій.  

2 1, 2  

Т 1.3 Індивідуальні теплові пункти в системах 
централізованого теплопостачання. 

5 2, 8  

Т 1.4 Основні конструктивні елементи 
автономних котелень і котлів для систем 
індивідуального опалення і гарячого 
водопостачання. 

7 2, 4  

Т 1.5 Тепловтрати і теплонадходження в 
житлових і громадських будівлях. Сучасні 
енергоефективні теплоізоляційні матеріали. 

7 2, 8  

Т 1.6 Системи регулювання і балансування в 
системах водяного опалення. Облік теплової 
енергії. 

7 2, 8  

Т 1.7 Використання теплових насосів для потреб 
вентиляції і кондиціонування. 

5 1, 2  

ЗМ2 Використання відновлювальних та 
вторинних енергетичних ресурсів в 
системах генерації теплової енергії

16  
 

Т 2.1 Технологічне обладнання геліоенергетики. 4 2-4, 6  

Т 2.2 Технологічне обладнання для генерування 
біогазу. 

4 3, 6  

Т 2.3 Технологічне обладнання системи опалення 
будівель на базі теплових насосів. 

4 3, 6  

Т 2.4 Утилізація теплоти відпрацьованої і 
вторинної пари та конденсату. 

4 3, 7  

 
 

 
 



 
 

4 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
 

4.1 Основна література 
 

1. Карпаш О.М., Костишин В.С., Федорів М.Й. Енергоменеджмент та 
енергоефективність: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Факел, 2008.–450 с.  

2. Енергозбереження в університетських містечках : посібник для студ. Вищих закл. 
Освіти / К.Р. Сафіуліна, А.Г. Колієнко, Р.Ю. Тормосов. – К. : ТОВ «Поліграф плюс», 2010. – 
328 с. (режим доступу – http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnaec350.pdf). 

3. Яворський А.В. Нетрадиційні енергоресурси: конспект лекцій / А.В.Яворський, 
І.Р.Ващишак. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. - 164 с. 
 

4.2 Додаткова література 
 

4. Маляренко В.А. Енергетичні установки. Загальний курс: Навчальний посібник. – 2-е 
видання Х: «Видавництво САГА», 2008. – 320 с. 

(режим доступу – http://eprints.kname.edu.ua/5763/3/Ustanovki.pdf) 
5. Котельні установки промислових підприємств : навчальний посібник / Д.В. 

Степанов, Є. С. Корженко, Л. А. Боднар. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 120 с. 
(режим доступу – http://posibnyky.vntu.edu.ua/pdf/000805.pdf) 
6. Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання : навчальний посібник / 

Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула, К. В. Анохіна – Вінниця : ВНТУ, 2010. − 170 с. 
(режим доступу – http://posibnyky.vntu.edu.ua/pdf/000811.pdf) 
7. Самохвалов В.С. Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження: Навч. Пос. – 

К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224 с. 
8. Зайцев О. М. Проектування систем водяного опалення : [Посібник для 

проектувальників, інженерів і студентів технічних ВНЗ] / О. М. Зайцев, О. П. Любарець, В. 
О. Любарець. — Відень : Belloprint (Болгарія), 2010. — 200 с. 

(режим доступу – http://herz.ua/docs/Lubarets_Zaitsev_ukr.pdf). 
9. Енергоощадність. Терміни і визначення. ДСТУ 2420-94. 
10. Енергозбереження. Основні положення. ДСТУ 2339-94. 
11. Енергозбереження. Методи визначення економічної ефективності заходів щодо 

енергозбереження. ДСТУ 2155-93. 
12. Енергозбереження. Нетрадиційні джерела енергії. Терміни і визначення. ДСТУ 

2275-93 
13. Енергозбереження. Методи і засоби вимірювань теплових величин. Загальні 

положення. ДСТУ 3401-97. 
14. Енергозбереження. Методи вимірювання і розрахунку теплоти згоряння палива. 

ДСТУ 3581-97. 
15. Енергозбереження. Номенклатура показників енергоефективності.  ДСТУ 3581-97. 
16. ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель. 
17. ДСТУ Б А.2.2-8:2010 Розділ «Енергоефективність» у складі проектної документації 

будинків. 
18. ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 Настанова з розроблення та складання енергетичного 

паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції. 
 
 

4.3 Література та методичне забезпечення  лабораторних робіт  
 

1л. Яворський А.В.Енергоощадність в теплотехнічних процесах і установках (МВ 2070855 - 
10506 - 2016) : лабораторний практикум / А. В. Яворський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2016. – 101 с. 

 



 
 

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 практичних навиків. 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 «Енергоощадність в теплотехнічних процесах та установках» 

 
Види робіт, що  контролюються Максимальна  

кількість балів 
Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ1  35 
Контроль засвоєння практичних навиків змістового модуля ЗМ1 40 
Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ2  15 
Контроль засвоєння практичних навиків змістового модуля ЗМ2 10 

      Усього 100 
              
         Диференційований залік 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 
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