
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 2.3.7 

2. Назва: Ресурсо та енергозбереження; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: I (бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 

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

технічних наук, доцент кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин; 

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

− використовувати теоретичні знання для визначення економічної ефективності засобів 

ресурсо- та енергозбереження; 

− використовувати техніко-економічні розрахунки при виборі способів та методів 

використання альтернативних джерел енергії; 

− виконувати типові розрахунки ККД енергетичних установок; 

− виявляти місця втрат енергії та оцінювати обсяги вторинних ресурсів в енергобалансі 

підприємства; 

− розробляти і впроваджувати техніко-економічні рішення щодо усунення джерел 

марнотратного використання енергії та утилізації вторинних ресурсів. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка,  

контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Вступ до 

спеціальності, Енергоресурси та гідрологічні основи гідроенергетики, Водноенергетичні 

розрахунки при проектуванні гідроелектростанцій. 

12. Зміст курсу: Енергетичний сектор України та світу. Політика енергозбереження в Україні. 

Енергетика та енергоресурси. Відновлювальні джерела енергії (ВДЕ) та їх використання. 

Негативний вплив ВДЕ на навколишнє середовище. Науково-методичні засади ресурсо- та 

енергозбереження. Вторинні енергетичні ресурси. Економія ресурсів та енергії. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Титко Р., Калініченко В.М. Відновлювальні Джерела Енергії (досвід Польщі для 

України).: Навчальний посібник.  Варшава: OWG, 2010. 530 с. 

2. Самохвалов В.С. Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження: Навчальний 

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

3. Стафиевская В.В., Велентеенко А.М., Фролов В.А. Методы и средства энерго- и 

ресурсосбережения. Электрон. учеб. Пособие. Красноярск: ИПК СФУ, 2008. 430 с. 

4. Стафиевская В.В., Велентеенко А.М., Фролов В.А. Методы и средства энерго- и 

ресурсосбережения. Практикум. Красноярск: ИПК СФУ, 2008. 112 с. 

5. Соловей А.В., Праховник А.В., Іншеков Є.М. Від виробництва до ефективного 

споживання енергії.  К.:Нот. Ф-ка, 1999. 400 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
18 годин лекційних занять; 28 годин практичних занять; 74 годин самостійна робота. 

Разом - 120 годин. 

Методи навчання: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, використання мультимедійних 

засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 8 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 

 

Завідувач кафедри гідроенергетики, теплоенергетики  

та гідравлічних машин,  

доктор технічних наук, професор                                                                          О. А. Рябенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
RECORD OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: 2.3.7 

2. Title: Resources and energy saving; 

3. Type: selective; 

4. Higher education level: I (bachelor’s degree); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 4; 
6. Semester when the discipline is studied: 8; 

7. Number of established ECTS credits: 4; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Halych O.O., candidate 

of Technical Sciences (Ph. D.), assistant professor at the Department of Hydropower, heat power 

engineering and hydraulic machines. 

9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable of: 

− use theoretical knowledge to determine the economic efficiency of resource and energy saving; 

− use technical and economic calculations when choosing ways and methods of using alternative 

energy sources; 

− perform standard calculations of the efficiency of power plants; 

− identify places of energy loss and estimate the amount of recoverable resources in the energy 

balance of the enterprise; 

− develop and implement technical and economic solutions to eliminate sources of wasteful use 

of energy and utilization of recoverable resources. 

10. Forms of organizing classes: study lessons, independent work, practical training, control 

measures; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Introduction to the specialty, energy 

resources and hydrological bases of hydroenergy, water and power calculation during hydropower 

plant designinig; 

12. Course contents: Energy sector of Ukraine and the world. Energy saving policy in Ukraine. 

Energy and energy resources. Renewable energy sources (RES) and their use. Negative impact of RES 

on the environment. Scientific and methodological principles of resource and energy saving. 

Recoverable energy resources. Resource and energy savings.  

13. Recommended educational editions: 
1. Titko R., Kalinichenko V.M. Renewable Energy Sources (Poland's experience for Ukraine).: 

Textbook. Warsaw: OWG, 2010. 530 p. 

2. Samokhvalov V.S. Recoverable energy resources and energy saving: A textbook. K.: Center for 

Educational Literature, 2008. 224 p. 

3. Stafievskaya V.V., Velenteenko A.M., Frolov V.A. Methods and means of energy and resource 

saving. Electron. textbook Manual. Krasnoyarsk: IPK SFU, 2008. 430 p. 

4. Stafievskaya V.V., Velenteenko A.M., Frolov V.A. Methods and means of energy and resource 

saving. Workshop. Krasnoyarsk: IPK SFU, 2008. 112 p. 

5. Solovey A.V., Prakhovnik A.V., Inshekov E.M. From production to efficient energy consumption. 

K.: Not. F-ka, 1999. 400 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
18 hours of lectures; 28 hours of practical classes; 74 hours of independent work. 

Total - 120 hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, individual tasks, use of multimedia. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control: completion at the end of 8 semesters. 

Current control (100 points): testing, survey. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
 
Head of the Department of Hydropower, 

heat power engineering and hydraulic machines 

Doctor of Technical Sciences, Professor O.A. Riabenko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


