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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 2 

Галузь знань: 

14 «Електрична 

інженерія » 
(шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором) 

 
 

Модулів – 4 
Спеціальність: 

141 

«Електроенергетика, 

електротехніка  та 

електромеханіка» 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 12 4-й -й -й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання ______ 
 

Семестр 

Загальна кількість годин –

60 

8-й -й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента –2 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

молодший спеціаліст 

 

36 год.  год. год. 

Практичні  

- год.  год. год. 

Семінарські 

-  год.  год. год. 

Лабораторні 

- год.  год. год. 

Самостійна робота 

30 год.  год. год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

екз. залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить (%): 

для денної форми навчання –51/49 
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2 Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення навчальної дисципліни «Енергозбереження»  полягає у 

формуванні у фахівця правильного підходу до постановки та вирішення проблем 

ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) на основі 

світового досвіду та державної політики в галузі енергозбереження.  

Завдання: 
 дати студентам основні знання за джерелами енергії, питань 

виробництва, розподілу та споживання енергії, економіки енергії, екологічним 

аспектам енергозбереження;  

 ознайомити студентів з світовими та державними показниками, 

програмами і заходами з ефективного використання енергетичних ресурсів;  

 ознайомити студентів з пріоритетними напрямками енергозбереження 

по різних галузях народного господарства;  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 
 загальні відомості про енергозбереження; 

 основні поняття і тенденції розвитку енергозбереження; 

 основні напрямки політики в галузі енергозбереження України; 

 напрямок подальшого розвитку енергетики України; 

 принципи роботи різних видів поновлювальних і нетрадиційних джерел 

енергії; 

 вимоги до якості електричної енергії та можливості її підвищення; 

 вплив якості електроенергії на роботу споживачів 

 економія електроенергії технологічними установками і механізмами; 

 взаємини між енергосистемою та споживачами; 

 види виробників електроенергії; 

 система розподілу електроенергії в Україні. 

 

вміти: 

 розробляти конкретні технічні заходи з енергозбереження в системах 

електропостачання та електроприводів; 

  наводити приклади раціонального     та нераціонального використання     

енергоресурсів; 

 наводити переваги використання     певних ресурсів для конкретних     регіонів 

України; 

 аналізувати енергетичні можливості України; 
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3 Програма навчальної дисципліни 

 

Блок 1 Енергоефективність у сфері виробництва, передачі та 

споживання електричної та теплової енергії 

 

Модуль 1 Визначення енергоефективності виробництва та основні 

напрямки економії енергоресурсів 

Тема 1 Вступ. Основні поняття і тенденції розвитку енергозбереження 

Енергія і природа. Енергія і енергозбереження. Історичні аспекти виникнення 

енергозбереження.Основні поняття та визначення. Споживання електричної 

енергії. Співвідношення встановленої  потужності та виробництво електроенергії 

різними генеруючими джерелами 

 

Змістовий модуль 1- Законодавча і нормативна - методична основа 

енергозбереження 

Тема 2 Головні положення Закону України «Про енергозбереження». 

Основні принципи державної політики енергозбереження. Заходи для забезпечення 

енергозбереження. Експертизи з енергозбереження. 

Тема 3 Система забезпечення енергозбереження. Стандарти з 

енергозбереження. 

Державний контроль. Правила користування електроенергією. Головна мета 

стандартів. 

Тема 4 Інтеграція до Європейського союзу  

Елементи інтеграції в енергетиці. Адаптація законодавства України за 

напрямками. 

Тема 5 Структурний розподіл. Ринок електричної енергії. 

Основний нормативний документ електроенергетики. Електроенергетичні 

системи. Енергогенеруючі компанії. Міністерство та їх завдання щодо структури 

енергетики. Мета створення ринку. Робота оптового ринку.Державне 

підприємство (ДП) «Енергоринок».Органи державного регулювання в 

електроенергетикі. 

Тема 6 Концепція формування енергетичного балансу. 

Загальні засади. Проблеми формування енергетичного балансу. Мета і завдання 

Концепції. 

 

Модуль 2 - Енергозбереження на підприємствах та в цивільних спорудах 

 

Змістовиймодуль 2- Економія електроенергії  енергії 

Тема7Загальна оцінка економії електроенергії 

Співвідношення  витраченою електроенергії. Порядок розрахунку параметрів. 

Тема 8 Економія електроенергії у вентиляторних установках 

Причини низьких електричних показників вентиляторів.Підвищення ККД 

вентиляційної мережі. Формула потужності вентильної установки. 

Тема 9 Економія електроенергії у підйомних установках 
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Шляхи економії електроенергії. Витрати електроенергії. 

Тема 10 Економія електроенергії в насосних установках 

Шляхи економії електроенергії. Підвищення ККД трубопроводу. Витрати 

електроенергії. 

Тема 11 Економія електроенергії у компресорних установках 

Шляхи економії електроенергії. Витрати електроенергії. 

Тема 12Економія електроенергії у конвеєрних установках 

Шляхом економії електроенергії на конвеєрних установках.Витрата електроенергії 

для стрічкового конвеєра. Витрата електроенергії для скребкового конвеєра. 

Тема 13 Способи зменшення втрат електроенергії в повітряних та 

кабельних лініях. 

Переведення мереж на більш високу напругу. Заміна перерізу і матеріалу проводів. 

Скорочення довжини лінії. 

Тема 14  Зниження втрат електроенергії в силових трансформаторах 

Напрямки зниження втрат електричної енергії. Розрахунок втрат електроенергії 

Тема 15  Зниження споживання реактивної потужності асинхронними 

двигунами. 

Розрахунок реактивних втрат. Основні заходи зниження. 

Тема 16 Показники якості електроенергії та їх стандартизація 

Допустимі відхилення напруги. Допустима несиметрія трифазної системи. 

Допустима несинусоїдальність кривої напруги. Допустимі коливання напруги. 

Тема 17Розрахунок якості електроенергії . 

Фактори які впливають на якість електроенергії. Методи підвищення якості 

електроенергії. 

Тема 18Тарифікація електроенергії 

Розрахунок тарифів за передачу електричної енергії. Розрахунок тарифів на 

постачання електричної енергії. Регульовані та нерегульовані тарифи. 

 

Блок 2 -Перспективи та проблеми використання нетрадиційних джерел 

енергії 

 

Модуль 1- Використання нетрадиційних та поновлювальних джерел 

енергії 

Змістовий модуль  1 - Види виробників електроенергії 

Тема 19 Типи системи виробництва. Гідравлічні електричні станції. 

Визначення електричної підстанція. Теплові електростанції (ТЕС);-

 Гідроелектростанції (ГЕС); Атомніелектростанції (АЕС); Інші електростанції, які 

використовують вітрову, сонячну, геотермальну і іншівидиенергій.  

Тема 20Атомніелектростанції. 

Принцип роботи атомних електростанція. Переваги АЕС. Недоліки АЕС. 

 

Змістовиймодуль  2-  Перспектива напрямки розвитку альтернативних джер 

еленергії в Україні 

Тема 21 Впровадження когенераційних технологій. 

http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Визначення. Принцип роботи когенераці ної установки. Застосування 

когенераційної установки. 

Тема 22 Біоенергетика.Розвиток виробництва синтезу газу.Розвиток 

виробництва біопалива.Використання шахтного метану. 

Що собою являє біоенергетика ?Особливості розвитку виробництва синтезу газу. 

Розвиток виробництва біопалив в Україні.Програму розвитку виробництва.Галузеві 

програми проведення робіт з видобутку і утилізації газу метану.Використовують 

шахтового метану. 

 

Змістовий модуль  3 - Поновлювальні джерела енергії 

Тема 23Сонячна теплоенергетика.  Сонячна енергетика.  

Сонячна енергія на поверхні землі. Нагрівні сонячні системи. Сонячне опалення 

будинків.Перспективи використання. 

Тема 24 Сонячна фотоенергетика. Вітроенергетика. 

Характеристика вітру. Елементи теорії ВЕУ. Виробництво електроенергії за 

допомогою ВЕУ. Перспективи використання 

Тема 25 Геотермальна енергетика. Біомаса. 

Визначення геотермальної енергії. Історія виникнення геотермальної 

енергії.Принцип електростанцій з паровою турбіною.Принцип перероблення  

біомаса. Термохімічні процеси.Перспективи використання 

 

Змістовий модуль  4 - Нетрадиційні джерела енергії 

Тема 26 Магнітогідродинамічне перетворення енергії.   

Особливості магнітогідродинамічного генератора. Електромагнітна індукція і її 

використання в звичайних джерелах струму. Принцип дії МГД – генератора. 

Тема 27 Зелене світло «зеленій енергетиці» 

Потенціал альтернативних та місцевих видів палива в Україні. Жорстка політика 

енергоефективності. 

 

Модуль 2 - Енергозбереження та екологія 

Тема 28Ефективність енергозбереження . Загальні положення. 

Енергозберігаючі заходи. Основні чинники, які сприяють розвитку підприємства 

Змістовий модуль  5- Визначення природних ресурсів як об’єктів ресурсо-

енергозбереження 

Тема 29 Методика оцінки ефективності енергозберігаючих проєктів 

Упровадження та експлуатація проєктів. Розрахунки для енергозберігаючих 

проєктів. 

Тема 30Забруднюючи речовини і парникові гази. 

Характеристика забруднюючих речовин та газів. Визначення валових викидів 

забруднюючих речовин. 

 

Змістовиймодуль  6 - Екологія та енергозбереження 
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Тема 31 Глобальні екологічні проблеми. Охорона навколишнього 

середовища. 

Аналіз екологічних уроків минулого і теперішнього. Суть глобальних екологічних 

проблем світу, причини і фактори їх виникнення і варіанти вирішення. 

Міжнародно-правова охорона навколишнього середовища як сукупність принципів і 

норм міжнародного права. 

Тема 32 Основи економіки природокористування. 

Види екологічних збитків. Розрахунки екологічних збитків від забруднення 

атмосфери.Розрахунки збитків від забруднення водоймищ. 

Тема 33 Шляхи поліпшення стану навколишнього середовища в Україні. 

Водні ресурси.Забруднення повітря.Проблеми обробки, знешкодження 

відходів.Пріоритетів збалансування розвитку держави. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 
Найменування 

 

 

Кількість годин 

Дена форма  

Всьо

го 

У тому числі 

л п.р л.

р 

с.р к 

1 2 3 4 5 6 

 

8 

Блок 1Енергоефективність у сфері виробництва, передачі та споживання 

електричної та теплової енергії 

Модуль 1 Визначення енергоефективності виробництва та основні напрямки 

економії енергоресурсів 

Тема 1 Вступ.Основні поняття і тенденції розвитку 

енергозбереження 

2 2     

Змістовиймодуль 1- Законодавчаі нормативна-методична основа енергозбереження 

Тема 2 Головні положення Закону України «Про 

енергозбереження» 

2    2  

Тема 3 Система забезпечення енергозбереження. 

Стандарти з енергозбереження. 

2 2     

Тема 4 Інтеграція до Європейського союзу 2 2     

Тема 5Структурний розподіл. Ринок електричної енергії. 2    2  

Тема 6 Концепція формування енергетичного балансу. 2 2     

Всього по модулю 1 12 8   4  

Модуль 2 - Енергозбереження на підприємствах та в цивільних спорудах 

Змістовиймодуль 2- Економія електричної енергії 

Тема 7 Загальна оцінка економії електроенергії 2 2     

Тема 8 Економія електроенергії у вентиляторних 

установках 

1    1  

Тема 9 Економія електроенергії у підйомних установках 2  2    

Тема 10 Економія електроенергії в насосних установках 1    1  

Тема 11 Економія електроенергії у компресорних 

установках 

2  2    

Тема 12Економія електроенергії в конвеєрних 

установках 

2    2  

Тема 13Способи зменшення втрат електроенергії в 

повітряних та кабельних лініях 

2 2     

Тема 14Зниження втрат електроенергії в силових 

трансформаторах 

1    1  
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1 2 3 4 5 6 7 

Тема 15Зниження споживання реактивної потужн. АД 2 2     

Тема 16Показники якості електроенергії та їх 

стандартизація 

1    1  

Тема17Розрахунок якості електроенергії  2  2    

Тема 18Тарифікація електроенергії 2    2  

Всього по модулю 2 20 6 6  8  

Блок 2 -Перспективи та проблеми використання нетрадиційних джерел енергії 

Модуль 1- Використання нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії 

Змістовиймодуль  1 - Види виробників електроенергії 

Тема 19Типи системи виробництва. Гідравлічні ел.стан. 2 2     

Тема 20Атомні електростанції. 2    2  

Змістовиймодуль  2 -  Перспектива, напрямки розвитку альтернативних джерел 

енергії в Україні 

Тема 21Впровадження когенераційних технологій. 2 2     

Тема 22Біоенергетика. Розвиток виробниц синтезу газу. 

Розвиток виробництва біопалива. Використання 

шахтного метану. 

2    2  

Змістовиймодуль  3- Поновлювальні джерела енергії 

Тема 23Сонячна теплоенергетика. Сонячнаел.енергет. 2 2     

Тема 24Сонячна фотоенергетика. Вітроенергетика. 1    1  

Тема 25Геотермальна енергетика. Біомаса. 1    1  

Змістовиймодуль  4 - Нетрадиційні джерела енергії 

Тема 26 Магнітогідродинамічне перетворення енергії.   

Використання енергії реакторів – розмножувачів і 

термоядерних реакцій. 

2 2     

Тема 27Зелене світло «зеленій енергетиці» 2 2     

Всього по модулю 1 16 10   6  

Модуль 2 - Енергозбереження та екологія 

Змістовний модуль 5 Визначення природних ресурсів як об’єктів ресурсо-

енергозбереження 

Тема 28 Ефективність енергозбереження. Загальні 

положення. 

2 2     

Тема29 Методика оцінки ефективності 

енергозберігаючих проєктів 

2    2  

Тема 30Забруднюючи речовини і парникові гази. 2    2  

Змістовий модуль  6 - Екологія та енергозбереження 

Тема 31Глобальні екологічні проблеми. Охорона 

навколишнього середовища 

2 2     

Тема 32 Основи раціонального природокористування. 2    2  

Тема 33 Основи економіки природокористування. 2 2     

Всього по модулю 2 10 6   6  

Разом по предмету 60 30 6  24  
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5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2 Навчальною програмою не передбачено  

...   

 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Економія електроенергії у підйомних установках 2 

2 Економія електроенергії у компресорних установках 2 

3 Розрахунок якості електроенергії 2 

 Всього 6 

 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2 Навчальною програмою не передбачено  

…   

 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 2 3 

1 Головні положення Закону України «Про 

енергозбереження» 

2 

2 Структурний розподіл. Ринок електричної енергії. 2 

3 Економія електроенергії у вентиляторних установках 1 

4 Економія електроенергії у насосних установках 1 

5 Економія електроенергії у конвеєрних установках 2 

6 Зниження втрат електроенергії в силових 

трансформаторах 

1 

7 Показники якості електроенергії та їх стандартизація 1 

8 Тарифікація електроенергії 2 

9 Атомні електростанції. 2 

10 Біоенергетика.Розвиток виробництва синтезу 

газу.Розвиток виробництва біопалива.Використання 

шахтного метану. 

2 
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1 2 3 

11 Сонячна фотоенергетика. Вітроенергетика. 1 

12 Геотермальна енергетика. Біомаса. 1 

13 Методика оцінки ефективності енерго зберігаючих 

проєктів 

2 

14 Забруднюючи речовини і парникові гази. 2 

15 Основи раціонального природокористування. 2 

 Всього 24 

 

9. Індивідуальні завдання 
 

Навчальною програмою не передбачено 
 

10. Методи навчання 

 

Основні методи навчання з дисципліни «Енергозбереження»: 

 словесні (лекції, бесіди, пояснення); 

 наочні (ілюстрації, демонстрація слайдів, діаграм та схем);  

 практичні (реферати, самостійна робота); 

 самоконтроль та мотивація. 

 
11. Методи контролю 

Усне опитування, фронтальна бесіда, відповіді по картках, захист 

практичних робіт, тощо. 

 
12. Розподіл балів, які отримують студенти 

1. Оцінювання усних відповідей студентів. 

Усне опитування є одним з основних способів перевірки знань, умінь, і 

навичок студентів  з  навчальних  дисциплін.   При  оцінюванні  відповіді  студента  

потрібно керуватися такими критеріями: 
1)  повнота і правильність відповіді; 
2)  ступінь усвідомленості, розуміння вивченого; 
3)  мовленнєве оформлення відповіді. 
Відповідь студента має бути зв'язним, логічно послідовним повідомленням 

на певну тему, виявляти його вміння застосовувати визначення, правила до 

конкретних випадків. 
Оцінка «5» ставиться, якщо студент: 
1)  ґрунтовно і повно викладає вивчений матеріал; 
2)  виявляє повне розуміння  матеріалу, обґрунтовує свої думки, застосовує 

знання на практиці, наводить необхідні приклади не тільки за підручником, а й 

самостійно складені; 
3)  викладає матеріал послідовно і правильно з точки зору норм літературної 

мови. 
Оцінка «4» ставиться, якщо студент дає відповідь, що задовольняє ті ж 
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вимоги, що й оцінка «5», але допускає деякі помилки та поодинокі недоліки в 

послідовності викладу матеріалу і мовленнєвому оформленні. 
Оцінка «3» ставиться, якщо студент виявляє знання  і розуміння основних 

положень даної теми, але: 
1) викладає    матеріал    не   досить    повно   і   допускає    помилки у 

формулюванні правил, визначень; 
2) не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки і відчуває 

труднощі під час добору прикладів; 
3) викладає матеріал послідовно і допускає помилки в мовленнєвому 

оформленні. 
Оцінка «2» ставиться, якщо студент виявляє незнання більшої частини 

вивченого матеріалу відповідного розділу, допускає у формулюванні правил, 

визначень помилки, що спотворюють їх зміст, непослідовно і невпевнено викладає 

матеріал. 
Також   оцінка   «2» ставиться,   якщо   студент   виявляє   повне   незнання   

чи нерозуміння матеріалу. 
Позитивна оцінка («5», «4», «3») ставиться не тільки за одноразову 

відповідь (коли на перевірку знань учня відводиться певний час), а й за суму 

відповідей, даних студентом протягом уроку. 

2. Оцінювання письмових навчальних робіт. 

Студенти виконують різні навчальні роботи з предмету: вправи, розрахунки, 

різні види диктантів тощо. 
При оцінюванні письмових навчальних робіт враховується: 
1)  ступінь самостійності студентів; 
2)  етап навчання; 
3)  обсяг роботи. 
При оцінюванні виконання письмового завдання рекомендується керуватися 

такими критеріями: 
Оцінка «5»  ставиться, якщо виконано усі завдання. Оцінка «4» ставиться, 

якщо виконано не менше як 3/4 завдання. Оцінка «3» ставиться, якщо виконано не 

менш як половина завдання. Оцінка «2» ставиться, якщо виконано менш як 

половина завдань, або не виконано жодного завдання. 

3. Виведення підсумкових оцінок. 

За семестр і навчальний рік ставиться підсумкова оцінка. Вона є єдиною й 

узагальнено відображає підготовку студента з предмету: засвоєння теоретичного 

матеріалу, володіння вміннями та навичками. 
Підсумкову оцінку не можна виводити механічно, як середнє арифметичне 

попередніх оцінок. 
Вирішальною у її визначенні слід вважати фактичну підготовку студента за 

всіма показниками на час виведення цієї оцінки. Але щоб стимулювати серйозне 

ставлення студентів до занять протягом усього семестру (навчального року) при 

виведенні підсумкових оцінок необхідно враховувати результати їх поточної 

успішності (оцінки за усні відповіді, навчальні роботи та рівень виконання 

контрольних робіт). 
При виведенні підсумкової оцінки перевага надається оцінкам що 
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відображають оволодіння студентами практичних навичок і вмінь. Підсумкова 

оцінка не може бути позитивною якщо практичні роботи не захищені або мають 

оцінку «2». 

 

13. Методичне забезпечення 

 

1. Конспекти лекцій 

2. Методичні вказівки до самостійної роботи 

 

14. Рекомендована література 

 

Основна 

1 1.О.М. Закладний, А.В. Праховник, О.І.соловей « Енергозбереження засобами 

промислового електроапивода», Навчальний посібник.- к;Кондар, 2005. – 408 с. 

2 Г.Л. Роголь « Енергозбереження»- К.: Видавництво « Дельта», 2007. – 192 с. 

Допоміжна 

3. Д.В. Зеркалов « Правова основа енргозбереження2: Довідник. – К.: Дакор, 2008. – 

480 с.  

4. О.І. Федоренко, О.І. Бондар, А.В. Кудін «Основи екології» - К: Знання, 2006 -534 

с. 

5. Н.М. Заверуха, В.В. Серебряков, Ю.А. Скиба «Основи екології»-К,: Каравелова, 

2006.-368 с.  

6. І.І. Дубнікова « Екологія і безпека життєдіяльності».- К,: Вища школа, 2005-247 с. 

 
 

15. Інформаційні ресурси 
 
1. Мережа інтернет 

 


