




 
1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 
Ресурс годин на вивчення дисципліни «Енергетичний контроль» 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 
контроль» 

 
 
 
 
 
 
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   3 3 3 3   
Кількість модулів 1 1 1 1   
Загальний обсяг часу, год 90 90 90 90   
Аудиторні заняття, год, у т.ч.: 36 12 36 12   
лекційні заняття 18 6 18 6   
семінарські заняття - - - -   
практичні заняття  18 6 18 6   
лабораторні заняття - - - -   
Самостійна робота, год, у т.ч. 54 78 54 78   
виконання курсової роботи - - - -   
виконання контрольних  
(розрахунково-графічних) робіт  

- - - -   

опрацювання матеріалу,  
викладеного на лекціях  

14 14 14 14   

опрацювання матеріалу, 
винесеного на самостійне  
вивчення 

20 44 20 44   

підготовка до практичних  
занять та контрольних заходів  

20 20 20 20   

підготовка звітів з лабораторних 
робіт 

- - - -   

підготовка до екзамену 
 

- - - -   

Форма семестрового контролю  диференційо-
ваний залік 

диференційо-
ваний залік 

 

 
        



 
2 МЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 
Перед впровадженням заходів з енергозаощадження  (ресурсозбереження), необхідно 

отримати чітку картину споживання різних ресурсів (енергоносіїв, зокрема), визначити 
ефективність їх використання, оцінити кількість і якість продуктів, а також параметри стану 
об'єкта. З цією метою проводяться різноманітні обстеження, які передбачають збір і аналіз 
необхідної інформації про об'єкт. Досить повні і достовірні дані при цьому можна отримати 
тільки силами кваліфікованих незалежних фахівців із застосуванням якісних інструментів 
(засобів вимірювань). Основою будь-якого аудиту (і енергетичного аудиту, зокрема) є 
достатня повнота і певна достовірність інформації, зібраної на обстежуваних об'єктах. 

Вивчення дисципліни «Енергетичний контроль» ставить перед собою таку мету: 
формування у студентів необхідних компетенцій (знань та умінь) з сучасних підходів до 
виконання контролю витрати і якості енергетичних ресурсів для промислових підприємств, 
об’єктів нафтогазового комплексу і житлового комунального господарства, вивчення 
прийомів і способів виконання різних етапів проведення інструментального енергетичного 
аудиту для подальшого  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: 

- Основи енергетичного аудиту, 
- Основи метрології та електричних вимірювань; 
- Енергетичний менеджмент; 
- Інформаційні технології в енергетиці; 
- Енергоощадність в теплотехнічних процесах та установках; 
- Основи електрифікації технологічних комплексів; 
- Електричні системи і мережі. 

Завдання дисципліни визначаються вимогами освітньо-професійної програми 
«Енергетичний менеджмент» на здобуття ступеня магістр за спеціальністю 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» і включають придбання 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 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; 
ЗК 6. Прихильність безпеці; 
ЗК 7. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

 Фахових компетентностей (ФК): 
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 17. Здатність здійснювати енергетичний контроль. 
Програмні результати навчання (ПРН), які отримуються в результаті вивчення 

дисципліни «Енергетичний контроль» є наступними: 
ПРН 12. Уміння ефективно використовувати енергію та проектувати заходи з 

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

енергетичних балансів. 
 

 
 
 

 



 
 

 
3 ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ 

 
3.1 Тематичний план  лекційних занять  

 
      Тематичний план  лекційних занять дисципліни «Енергетичний контроль»  
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 контроль 18 6   

ЗМ1 Основи енергетичного контролю 6 1   

Т 1.1 Система контролю та планування 
енергоспоживання. Вступ. Структура курсу. Місце 
і роль енергетичного контролю в процесі 
проведення енергетичного аудиту. 
Інструментальний енергетичний аудит. Профіль 
використання енергії. Розрахунок спожитого 
палива. Інтеграція показників переносних 
вимірювачів. Регресійний аналіз. Перевірочний 
тест. 

2 0,5 1, 2, 
3, 10 

 

Т 1.2  Аналіз потоків енергії. Системи вентиляції і 
кондиціонування. Системи охолодження. 
Парогенерувальні котли. Теплообмінники. 

2 0,25 1, 2  

Т 1.3 Оцінка споживання енергоресурсів. Освітлення. 
Електроприводи вентиляторів і помп. Повітряні і 
холодні компресори. Інші електроприводи та офісне 
устаткування. Електронагрівальне і холодильне 
устаткування. Паронагрівальне устаткування. 
Газонагрівальне устаткування. 

2 0,25 1, 2, 3 
 

 

ЗМ2 Технічне забезпечення енергетичного контролю. 
Практичне застосування результатів проведення 
енергетичного контролю. 

12 5   

Т 2.1 Класифікація методів і засобів для проведення 
енергетичного контролю. Матриця вимірювань в 
інструментальному енергоаудиті. Реєстрація і аналіз 
сигналів. Комерційний і  технологічний облік. 

2 1  1, 2, 
4, 5 

 

Т 2.2 Вимірювання параметрів електричної енергії. 
Облік електричної енергії. Показники якості 
електричної енергії і їх вимірювання та моніторинг. 
Вплив відхилення параметрів електричної енергії на 
роботу електроприймачів і технологічних 
установок.  

2 1 1, 2, 
6, 7 

 

 
 
 



 
 
Продовження таблиці 2 
 

1 2 3 4 5 6 

Т 2.3 Вимірювання параметрів теплової енергії. 
Вимірювання температури. Контактні методи і 
засоби вимірювання температури. Специфіка 
моніторингу температури. Безконтактні методи і 
засоби вимірювання температури. Тепловізори. 
Визначення втрат теплової енергії.  

3 1 1, 4, 5 
 

 

Т 2.4 Вимірювання параметри рідини, пари, газу та 
споживання теплової енергії. Вимірювання 
швидкості і витрати. Вимірювання і реєстрація 
тиску. Типи витратомірів. Вимірювання 
аеродинамічної енергії.  Облік теплової енергії. 

2 0,5 1, 2 
8, 9 

 

Т 2.5 Вимірювання параметрів навколишнього 
середовища. Вимірювання атмосферного тиску, 
вологості  повітря. Метеокомплекси. 

1 0,5 1, 5 
 

 

Т 2.6 Вимірювання параметрів газу. Визначення складу 
газів. Газоаналізатори і аналізатори процесу 
горіння.  Визначення питомої теплоти згоряння 
паливних газів.  

1 0,5 1, 5 
 

 

Т 2.7 Пошук траси пролягання підземних комунікацій 
та місць витоків з них. Трасопошукове 
обладнання. Шукачі місць витоків і пошкоджень 
підземних комунікацій. 

1 0,5 1, 5 
 

 

 
                 Всього: 
                 Модуль 1 – змістових модулів -2. 
 

3.2 Теми практичних занять 
 

      Теми практичних занять дисципліни «Енергетичний контроль» 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 

1 2 3 4 5 6
М 1 Енергетичний контроль 18 6   

П 1 Аудит електроенергії. визначення об’єму та 
параметрів споживаної енергії системою 
освітлення. 

4 2 1п  

П 2 Застосування контактних і безконтактних 
термометрів для інструментального 
енергоаудиту в процесі електронагрівання 
резервуара з теплоносієм 

2 1 1п  

П 3 
Аудит електроприводу  в системі витяжної 
вентиляції при зміні витрати та тиску 
повітряного компресора 

2 1 1п  



 
 

Продовження таблиці 3 
 

1 2 3 4 5 6

П 4 Аудит теплової енергії. Тепловізійний контроль 
енергетичних втрат будівлі

4 2 1п  

П 5 
Інструментальний аудит 
втрат енергії та теплоносіїв по трасах та 
визначення місць витоків

2 - 1п  

П 6 Енергоаудит систем  
вентиляції та кондиціонування

2 -   

П 7 Підсумкове заняття. Доповнення, оформлення та 
здача звітів виконаних практичних робіт

2 - 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 контроль 20   

ЗМ1 Основи енергетичного контролю 6   

Т 1.1 Практика контролю енерговикористання. 
Система контролю і планування 
енерговикористання. Аналіз даних. 

2 2, 3, 10  

Т 1.2 Моніторинг ефективності 
енерговикористання.  

2 2, 3  

Т 1.3 Автоматизація обліку енергоресурсів. 2 1, 3, 5  

ЗМ2 Технічне забезпечення енергетичного 
контролю. Практичне застосування 
результатів проведення енергетичного 
контролю 

14 

  

Т 2.1 Центри обліку енергії. вибір типу і 
параметрів лічильників. Обгрунтування 
встановлення додаткових лічильників.  

2 1, 3-5  

Т 2.2 Класифікація і технічні характеристики 
вимірювальних приладів для контролю 
якості електричної енергії і моніторингу 
електроспоживання.

2 1, 2, 6, 7  

Т 2.3 Класифікація і технічні характеристики 
вимірювальних приладів для контролю 
параметрів теплової енергії 

2 1, 5, 8, 9  

Т 2.4 Класифікація і технічні характеристики 
теплових лічильників. 

2 1, 5  

 
 
 



 
Продовження таблиці 4 

 
1 2 3 4 5

Т 2.5 Класифікація і технічні характеристики 
вимірювальних приладів для контролю 
параметрів навколишнього середовища 
(метеоумов). 

2 1, 5  

Т 2.6 Класифікація і технічні характеристики 
вимірювальних приладів для контролю 
складу і питомої теплоти згоряння паливних 
газів. 

2 1, 5  

Т 2.7 Класифікація і технічні характеристики 
обладнання для пошуку траси пролягання 
підземних комунікацій та місць витоків з 
них. 

2 1, 5  

 
 

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. Енергоменеджмент та енергоефективність: навч. посібник / О.М.Карпаш, 
В.С.Костишин, М.І.Михайлів, П.М.Райтер [та ін.]; Івано-Франків. нац.техн.ун-т нафти і газу, -
Івано-Франківськ: Факел ІФНТУНГ, 2008. – 488 с. 

 
 
4.2 Додаткова література 
 
3. Контроль і планування енерговикористання. 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», 2000. 

4. О.М.Карпаш, А.В.Яворський, М.О.Карпаш Основи забезпечення якості в 
нафтогазовій інженерії: Навч.посібник.- Івано-Франківськ: Факел, 2008. 439 с. 

5. Метрологічне забезпечення енергетичного контролю й аудиту. 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», 2000. – 64 с. 

6. ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних 
мережах загальної призначеності». 

7. ДСТУ IEC 61000-4-30:2010 «Електромагнітна сумісність. Частина 4-30. Методи 
випробування та вимірювання. Вимірювання показників якості електричної енергії». 

8. ДСТУ Б EN 13187:2011 Теплові характеристики будівель. Якісне виявлення теплових 
відмов в огороджувальних конструкціях. Інфрачервоний метод. 

9. ДСТУ Б В.2.6-101:2010 Визначення опору теплопередачі огороджувальних 
конструкцій. 

10. Методика обстеження інженерних систем будівлі [Електронний ресурс] // 
Міністерство регіонального розвитку; будівництва та житлово-комунального господарства 
України (наказом від 11.07.2018 N 173). – 2018. – Режим доступу до ресурсу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0826-18. 



 
 
4.3 Література та методичне забезпечення  лабораторних занять  

 
1п. Райтер, П. М. Енергетичний контроль: практикум / П. М. Райтер, А. В. Яворський. 

– Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. 
 
 

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 «Енергетичний контроль» 

 
Види робіт, що  контролюються Максимальна  

кількість балів 
Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ1  15 
Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ2  35 
Контроль засвоєння практичних навиків (практичні роботи)  50 

      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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