
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: 2.5.2; 
2. Назва: Енергозбереження та використання вторинних енергоресурсів; 

3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: І(бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада:  

Кочмарський Володимир Зіновійович, к.ф.-м.н., доцент; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• складати теплові та ексергічні баланси підприємств і теплотехнічних пристроїв, виконувати 

типові розрахунки ККД теплових установок, енергетичний та ексергічний аналіз роботи 

теплотехнічного устаткування, виявляти місця втрат енергії та оцінювати обсяги ВЕР в 

енергобалансі підприємства. Розробляти і впроваджувати техніко-економічні рішення щодо 

усунення джерел марнотратного використання енергії та утилізації ВЕР. 

• В умовах виробничої діяльності: користуючись проектно-технологічною документацією, 

відповідними нормами і правилами, за допомогою приладів, інструментів та спеціалізованого 

обладнання проводити випробовування і вимірювання основних параметрів технологічних 

процесів та здійснювати перевірку їх відповідності проектним параметрам і нормативам. 

10. Форми організації занять:  
лекційні та практичні заняття, самостійне вивчення матеріалу та виконання розрахункових робіт, 

публічний захист результатів розрахункових робіт;  контрольні заходи у вигляді письмових 

відповідей на питання за кожною лекцією, модульні контрольні роботи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  
математика, основи інформаційних технологій і програмування, фізика, хімія, теоретична 

механіка. 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
тепло-масообмін, теплотехнічні вимірювання і прилади,будівельна теплофізика, джерела 

теплопостачання житлових споруд, теплові мережі. 

12. Зміст курсу: 
1.Програми з енергозбереження. Державне управління енергозбереженням. 

2. Досвід розвинутих країн щодо енергозбереження. 

3. Інвестиційна політика в галузі енергозбереження. 

4.  Енергетичний менеджмент. Суть та основні завдання. Організація енергоменеджменту в 

Україні. 

5. Енергоаудит підприємств. 

6. Способи економії енергії в теплотехнічних процесах. 

7.  Вторинні енергетичні ресурси (ВЕР) та їх класифікація. Місце ВЕР у паливно-енергетичному 

балансі (ПЕБ) підприємства. 

8.  Способи оцінки економії палива при використанні ВЕР. 

9.  Шляхи використання низькопотенційних ВЕР.  Теплові помпи. 

10. Використання ВЕР у теплопостачанні промислових центрів. 

11. Принципові схеми енерготехнологічного комбінування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Ковалко М.П. Денисюк С.П. Енергозбереження – пріоритетний напрямок державної політики 

України. – Київ: УЕЗ, 1998. – 506 с. 

2. Семененко Н.А., Куперман Л.И., Романовский С.А. и др. Вторичные энергоресурсы и 

энерготехнологическое комбинирование в промышленности: Учебник для ВУЗов. – К.: “Вища 

школа”. Головне видавництво, 1979. – 296 с. 

3. Колобков П.С. Использование тепловых вторичных энергоресурсов в теплоснабжении: Уч. 

пособие для ВУЗов по спец. ТГВ. – Х.: Изд-во “Основа” при Харьк. ун-те, 1991. – 224 с. 

4. Самохвалов В.С. Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження: Навчальний посібникк. 

– К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224с. 

5. Когенерация. Центр подготовки энергоменеджеров.TACIS Project, Київ, 1998.– 44 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. лекцій, 20 год. практичних робіт, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120год.  

Методи: інтерактивні лекції, використання мультимедійних засобів, виконання практичних робіт, 

захист індивідуальних завдань, виконання та захист контрольних завдань за кожною лекцією. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці  семестру.  

Поточний контроль (100 балів):  

-    опитування, виконання контрольних завдань до лекцій,  тестування – 40 балів; 

-    виконання та захист практичних робіт – 40 балів; 

-     модульний контроль 1 – 10 балів; 

-    модульний контроль 2 – 10 балів; 

16. Мова викладання: українська 

 

Завідувач кафедри ГЕТЕіГМ 
д.т.н., професор                                                                  О.А.Рябенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: 2.5.2. 
2. Title: Energy saving and use of secondary energy resources. 

3. Type: selective. 

4. Higher education level: I-st (bachelor's). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 3th
. 

6. Semester when the discipline is studied: 6th
. 

7. Number of established ECTS credits:4.0. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Kochmarsky 

Volodymyr Zinovievich, Ph.D., Associate Professor, Hydropower Engineering, Heat Power Engineering and 

Hydraulic Machines. 

9. Results of studies. Student should be able: 
• To make thermal and exergic balances of enterprises and heat engineering devices, to perform 

typical calculations of thermal efficiency, energy and exergy analysis of work of heat engineering 

equipment, to identify places of energy losses and to estimate the volumes of VER in the energy balance of 

the enterprise. To develop and implement technical and economic decisions to eliminate sources of wasteful 

use of energy and utilization of VER. 

• In the conditions of production activity: using the design and technological documentation, relevant 

norms and rules, with the help of devices, tools and specialized equipment to test and measure the main 

parameters of technological processes and verify their compliance with project parameters and norms. 

10. Forms of organizing classes: lecture and practice, independent study of the material and 

execution of fulfillment of computation works, public defense of the results of computation works; control 

measures in the form of written answers the questions for each lecture, modular control works. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Mathematics, Fundamentals of 

Information Technology and Programming, Physics, Chemistry, Theoretical Mechanics.. 

• disciplines are studied along with the specified discipline (if necessary): heat-mass transfer, heat 

engineering measurements and devices, building thermophysics, heat supply sources for residential 

buildings, thermal networks. 

12. Course contents: 
1. Programs for energy saving. Public administration of energy saving. 

2. The experience of developed countries in energy saving. 

3. Investment Policy in Energy Saving. 

4. Energy management. The essence and main tasks. Organization of energy management in Ukraine. 

5. Energy audit of enterprises. 

6. Methods of energy saving in heat engineering processes. 

7. Secondary energy resources (VER) and their classification. Place VER in the Fuel and Energy 

Balance Sheet (PEB) of the enterprise. 

8. Methods for estimating fuel economy when using VER. 

9. Ways of using low-voltage VER. Heat pump 

10. Use of VER in heat supply of industrial centers. 

11. Principal schemes of power-technological combination. 

13. Recommended educational editions: 
1. Kovalko MP Denisyuk S.P. Energy saving is a priority area of state policy of Ukraine. - Kyiv: 

UES, 1998. – P.506. 

2. Semenenko N. A., Kuperman L. I., Romanovsky S. A. etc. Secondary energy resources and energy 

technology combining in industry: Textbook for high schools. - K .: "High school". The main publishing 

house, 1979. – P. 296. 

3. Kolobkov P.S. Use of thermal secondary energy resources in heat supply: Uch. a manual for high 

schools on special. TGV - Kh.: Publishing house "Osnova" at Kharkov. Un-te, 1991. –  P.224. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Samokhvalov VS Secondary Energy Resources and Energy Saving: A Manual. - K.: Center for 

Educational Literature, 2008. – P. 224. 

5. Cogeneration. Center for Energy Managers Training. TACIS Project, Kyiv, 1998. P.44. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

22 years lectures, 20 hours. practical work, 78 h. independent work. Total - 120 hours. 

Methods: interactive lectures, use of multimedia tools, implementation of practical work, protection 

of individual tasks, implementation and protection of control tasks for each lecture. 

15. Forms and assessment criteria: 

The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test at the end of the semester. 

Current control (100 points): 

- survey, control tasks for lectures, testing - 40 points; 

- performance and protection of practical works - 40 points; 

- modular control 1 - 10 points; 

- modular control 2 - 10 points. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the department GETEiGM 

doctor of sciences, professor                                                                                 O. A. Riabenko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


