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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  
Анотація навчальної дисципліни, в т.ч. мета та цілі 

Дисципліна «Основи енергоефективності» дає уявлення про сучасний 

стан енергетичної системи та раціональне використання наявних 

енергоресурсів.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування 

теоретичних знань та практичних навичок для узагальнення уявлення про 

всі розділи енергетики та їх взаємозв’язок, енергетичні системи та основні 

процеси перетворення, що в них відбуваються, передавання та 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Кулик_Наталія_Ігорівна
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Кулик_Наталія_Ігорівна
https://orcid.org/0000-0002-1453-624X
mailto:n.i.kulik@nuwm.edu.ua
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споживання енергії, принципи роботи  і конструктивне виконання 

енергетичних установок, сучасному стані та перспективах розвитку 

енергетики. 

Енергоефективність — ефективне (раціональне) використання 

енергетичних ресурсів. Використання меншої кількості енергії для 

забезпечення того ж рівня енергетичного забезпечення будівель або 

технологічних процесів на виробництві. Ця галузь знань перебуває на 

стику інженерії, економіки, юриспруденції і соціології.  

Курс «Основи енергоефективності» носить важливий характер при 

здобуванні студентами знань з галузі електротехніки. Вміння 

застосовувати сучасні засоби енергозбереження, методи та засоби 

ефективного використання енергоресурсів допоможе сформувати 

повноцінних фахівців для галузі електротехніки. 

Мета викладання дисципліни: ознайомлення студента з сучасними 

проблемами електротехніки, з фізичними особливостями функціонування 

електричних апаратів і машин; з основами виробництва, розподілу та 

споживання електричної енергії, енергетичними ресурсами країни; 

екологічними проблемами енергетики, закономірностей та законів, які 

безпосередньо використовуються в галузі електроенергетики. 

Завдання  

Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен:  

 сформувати сучасне світосприйняття щодо раціонального використання 

поновлюваних та непоновлюваних природних ресурсів;   

 поглибити теоретичних знань з питань енергозбереження та екології;   

 залучатися до активних дій щодо збереження природного багатства 

країни  

 зацікавитися проблемою раціонального та дбайливого використання 

енергоресурсів, виховання економічного та екологічного мислення.  

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

 основні поняття енергетичної системи; 

 принципи ефективного використання різних видів енергії. 
У результаті вивчення дисципліни потрібно вміти : 

 визначати загальні задачі енергетики,  

 виявляти перспективи розвитку і напрямків науково-технічного прогресу у 
великій енергетиці. 

  
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fformula.kr.ua%2FTeoriya-z-predmetu-Osnovi-energoefektivnosti%2Fenerhoefektyvnist.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFImFbrmTpM4wW-Jlsj7oHJswjOBg
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Посилання на розміщення  навчальної дисципліни  на навчальній 
платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4649  
Компетентності 

К1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

К2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

К6. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

К15. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні 

проблеми, пов’язані з роботою електричних машин, апаратів та 

автоматизованого електроприводу. 

К19. Усвідомлення необхідності підвищення ефективності 

електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного 

устаткування. 

К20. Усвідомлення необхідності постійно розширювати власні знання про 

нові технології в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці. 

К22. Здатність комплексно аналізувати процеси генерації електричної 

енергії традиційними та відновлюваними джерелами, перетворення, 

розподілу та споживання електроенергії, з урахуванням засобів 

мікропроцесорного керування, в тому числі – електропостачання обꞌєктів 

водного господарства та технічних засобів природокористування. 

К23. Здатність організовувати та координувати роботи з інжинірингу 

обꞌєктів електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

 
Програмні результати навчання 

 
ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи метрології та електричних 

вимірювань, принципи роботи пристроїв автоматичного керування, 

релейного захисту та автоматики, мати навички здійснення відповідних 

вимірювань і використання зазначених пристроїв для вирішення 

професійних завдань.  

ПР03. Знати принципи роботи електричних машин, апаратів та 

автоматизованих електроприводів та уміти використовувати їх для 

вирішення практичних проблем у професійній діяльності. 

ПР04. Знати принципи роботи біоенергетичних, вітроенергетичних, 

гідроенергетичних та сонячних енергетичних установок. 

ПР06. Застосовувати прикладне програмне забезпечення, мікроконтролери 

та мікропроцесорну техніку для вирішення практичних проблем у 

професійній діяльності. 
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ПР07. Здійснювати аналіз процесів в електроенергетичному, 

електротехнічному та електромеханічному обладнанні, відповідних 

комплексах і системах. 

ПР09. Уміти оцінювати енергоефективність та надійність роботи 

електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем. 

ПР13. Розуміти значення традиційної та відновлюваної енергетики для 

успішного економічного розвитку країни. 

ПР21. Розуміти особливості побудови та функціонування систем 

електропостачання обꞌєктів водного господарства та технічних засобів 

природокористування. 

 

Структура навчальної дисципліни 
Модулів – 2 
Змістовних модулів – 2 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО 
ЕНЕРГОСИСТЕМУ 

 
Денна форма: 
Лекції – 12 год.  
Практичні заняття – 8 год. 
Самостійна робота – 40 год. 
Заочна форма: 
Лекції – 1 год.  
Практичні заняття – 5 год. 
Самостійна робота –54 год. 
Методи та технології навчання: демонстрація, проблемно-пошуковий 

метод, навчальна дискусія, аналіз конкретних ситуацій, розв’язання 
винахідницьких завдань, проблемна лекція, візуалізація. 

Засоби навчання: мультимедійний проектор. 

 
Тема 1. Енергетичні ресурси України. 

Результати 
навчання 

ПР 21 
 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
заочна 
лекції – 0,2 
 

Література: 
[1-3,10] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4649   

Опис теми Види енергоресурсів та їх запаси. Використання енергетичних ресурсів. Використання 

енергетичних ресурсів. Види енергоресурсів та їх запаси. Невідновлювані джерела 

енергії. Торф. Вугілля. Нафта. Природний газ 

Тема 2. Сталий розвиток та помякшення клімату. 

Результати 
навчання 

ПР21 
 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції – 2 

Література: 
[1-3] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4649   
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практ. – 2 
 
заочна 
практ – 1 
 

Опис теми Основні поняття сталого розвитку. Глобальне потепління та зміна клімату. 

Глобальне потепління та зміна клімату. Кліматичні сценарії та можливі наслідки. 

Помякшення змін клімату: проблеми та рішення. 

Практична робота № 1. Аналіз зміни клімату України за допомогою Кадастру 
клімату України, Національного кадастру антропогенних викидів парникових газів в 
Україні або інших документальних матеріалів.. 
 

Тема 3. Енергоспоживання. 

Результати 
навчання 

ПР 09 
ПР 13 

 
 
 

Кількість 
годин: 
денна 

лекції – 2 
практ. – 2 
 
заочна 
лекції – 0,2 
практ. – 1 
 
 

Література: 
[1-3,7] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4649   

Опис теми Нерівномірний розподіл енергії. Енергія і довкілля: наслідки неконтрольованого та 

нераціонального енергоспоживання для довкілля. Енергетичні кризи. 

Практична робота № 2. Побудова діаграми споживання умовного палива на душу 

населення в різних країнах світу. 

Тема 4. Джерела енергії 

Результати 
навчання 

ПР 04 
 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
практ. – 2 
заочна 
лекції – 0,2 
практ. – 1 
 

Література: 
[1-3,10-11] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4649   

Опис теми Види ресурсів енергії. Традиційні способи виробництва теплової та електричної 

енергії. Відновлювані джерела енергії. 

Практична робота № 3. . Розрахунок собівартості виробництва енергії 
електростанціями різних типів. 

Тема 5. Мала енергетика: розосереджена генерація в системах енергопостачання 

Результати 
навчання 

ПР 06 
 

Кількість 
годин: 
денна 

лекції - 2 
заочна 
лекції – 0,2 
 

Література: 
[1-3] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4649   

Опис теми Актуальність розвитку розосередженої генерації. Децентралізація в 

електропостачанні сучасної економіки. 

 
Тема 6. Стисла характеристика енергетики України 

Результати 
навчання 

ПР 09 
ПР 13 

 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
практ. – 2 
заочна 

Література: 
[1-3,5-6,8-

11] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4649   
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лекції – 0,2 
практ. – 2 

 

Опис теми Стан енергетики України. .Відновлювальна енергетика України. Структура 

споживання електричної енергії в Україні.  Основні напрямки розвитку енергетики 

України. 

Практична робота № 4. Розрахунок складових економічного балансу. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ 

Денна форма: 
Лекції – 12 год.  
Практичні заняття – 8 год. 
Самостійна робота – 40 год. 
Заочна форма: 
Лекції – 1 год.  
Практичні заняття – 5 год. 
Самостійна робота –54 год. 
Методи та технології навчання: демонстрація, проблемно-пошуковий 

метод, навчальна дискусія, аналіз конкретних ситуацій, розв’язання 
винахідницьких завдань, проблемна лекція, візуалізація. 

Засоби навчання: мультимедійний проектор. 
 

Тема 7. Вибір раціонального енергоносія. 

Результати 
навчання 

ПР 02 
ПР 04 

 
 

Кількість 
годин: 
денна 

лекції - 2 
практ. – 2 
 
заочна 
лекції – 0,2 
практ. – 2 
 

Література: 
[1-4,10-11] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4649   

 

Опис теми Види енергії. Практичний погляд на енергію і енергоносії. Використання енергії.  

Проблеми вибору раціонального джерела енергії.  

Практична робота № 5. Розрахунок собівартості виробництва енергії 

електростанціями різних типів. 

Тема 8. Системи управління режимами енерговикористання.  

Результати 
навчання 

ПР 06 
 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
 
заочна 
лекції – 0,2 
 

Література: 
[1-3] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4649   

Опис теми Апаратне забезпечення. Програмне забезпечення.  Стратегії управління.  

 

Тема 9. Економічні аспекти енергозбереження. 

Результати 
навчання 
ПР 07 

Кількість 
годин: 
денна 

Література: 
[1-3] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4649   
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ПР 09 
 

лекції – 2 
 
заочна 
лекції – 0,2 
 

Опис теми Принципи і методики оцінки економічної ефективності енергозберігаючих заходів. 

Методи оцінки інвестицій в енергозбереження. Поняття про конкуруючі інвестиції.  

Тема 10. Заходи щодо енергозбереження в галузі промисловості. 

Результати 
навчання 
ПР 03 
ПР 07 
ПР 09 

 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції – 2 
практ. – 2 
 
заочна 
практ. – 1 

 
 

Література: 
[1-3,10-11] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4649   

 

Опис теми Технології, процеси і методи енергозбереження. Заміна або економія енергії.  

Результати та ефективність. Ефект від витрат. 

Практична робота № 6. Енергетичне обстеження промислового підприємства. 

Тема 11. . Енергозбереження у системах споживання теплової та електричної енергії. Е 

Результати 
навчання 
ПР 03 
ПР 07 
ПР 09 

 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції – 2 
практ. – 2 
 
заочна 

лекції – 0,2 
практ. – 1 
 

Література: 
[1-3,10-11] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4649   

 

Опис теми Енергозбереження в системах опалення, вентиляції та кондиціонування. Тепловий 

баланс. Втрати енергії при її споживанні. 

 Практична робота № 7. Розрахунок компенсації втрат від здійснення постачання 

електроенергії споживачам за тарифами, диференційованими за періодами часу 

Тема 12. Енергозбереження у системах вироблення і транспортування теплової та електричної 
енергії. 

Результати 
навчання 
ПР 03 
ПР 07 
ПР 09 

 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції – 2 
практ. – 2 

 
заочна 
лекції – 0,2 
практ. – 1 
 
 

Література: 
[1-3,10-11] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4649   

 

Опис теми Основне обладнання і принципи роботи електричних станцій. Втрати енергії в 

елементах системи електропостачання.  

Практична робота № 8. Розрахунок собівартості передачі енергії. 

 

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 
Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
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Володіння професійною термінологією. Вміння працювати в колективі. 
Навички здійснення безпечної діяльності. 

Форми та методи навчання 
Методи та технології навчання: демонстрація, проблемно-пошуковий 
метод, навчальна дискусія, аналіз конкретних ситуацій, розв’язання 
винахідницьких завдань, проблемна лекція, візуалізація.  
Засоби навчання: презентації. 

Порядок та критерії оцінювання 
 
Положення про семестровий поточний та підсумковий контроль 
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ . Для визначення рівня засвоєння 
здобувачами освіти матеріалу використовуються такі методи оцінювання 
знань: оцінювання за виконання практичних робіт; опитування при захисті 
практичних робіт; оцінки за модульні контрольні роботи; підсумковий 
контроль. 
Сума балів = 100:  
60 – поточна робота;  
40 – модульний контроль;  
Розподіл балів для денної форми навчання:  
а) Відвідування лекцій: 12 балів – 1  бал за  лекцію  
б) Модульні контрольні роботи: 40 балів - 1-й модульний контроль 20 
балів, 2-й модульний контроль 20 балів;  
в) Практичні заняття: 48 балів, 6 балів за практичне заняття: 4 бали – 
виконання домашнього завдання; 2 бали – робота на занятті. 
г) Заохочувальні бали (участь у конференціях, олімпіадах тощо) 10 балів.  
 
Розподіл балів для заочної форми навчання:  
а) Відвідування лекцій: 10 балів – 10  балів за  лекцію  
б) Модульна контрольна робота: 40 балів ;  
в) Практичні заняття: 50 балів, 10 балів за практичне заняття: 9 балів – 
виконання домашнього завдання; 1 бал – робота на занятті. 
г) Заохочувальні бали (участь у конференціях, олімпіадах тощо) 10 балів.  
 
 
Результати поточного контролю у семестрі оцінюються за шкалою [0...100] 
балів.  
 

Поєднання навчання та досліджень 
Кожен здобувач вищої освіти може залучатися до написання та реалізації 
наукових робіт, статей, тез, патентів, проектів та інших робіт 
всеукраїнських та міжнародних досліджень. Наприклад, щорічна участь в 
всеукраїнських та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт, 
участь в щорічній міжнародній науково-практичній конференції 
«Моделювання, керування та інформаційні технології», участь в 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
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студентських олімпіадах на базі кафедри Автоматизації, електротехнічних 
та комп’ютерно-інтегрованих технологій, інституту Автоматики, 
кібернетики та обчислювальної техніки, Національного університету 
водного господарства та природокористування та інших закладів освіти та 
фірм партнерів. 

Інформаційні ресурси 
Базова література 

1. Федишин Б.П. Економіка енергетики. Навчальний  посібник  для  
студентів  енергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів. 
– Тернопіль, 2003 – 182 с. 

2. Мельник Л.Г., Карінцева О.І., Сотник І.М. 
Економіка енергетики:Навч. посібник. - Суми:Університетська 
книга,2006. - 238с.  

3. Энергетический менеджмент / А.В. Праховник, А.І. Соловей, В.В. 
Прокопенко и др. – К.: ІЕЕ НТУУ „КПИ‖, 2001. – 472 с.  

4. Промышленность Украины: путь к энергетической эффективности. – 
Киев: TACISб 1995. – 200с. 

Допоміжна 
5. Халатов А.А. ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН І 

НАЙБЛИЖЧІ ПЕРСПЕКТИВИ // А.А. Халатов. - Вісн. НАН України. – 
2016. - № 6. – С. 53-61. 

6. Вольчин І.А., Перспективи впровадження чистих вугільних 
технологій в енергетику України / І.А.Вольчин, Н.І.Дунаєвська, 
Л.С.Гапонич, М.В.Чернявський, О.І.Топал, Я.І. Засядько// К.:ГНОЗИС, 
- 2013 р. 

7. Халатов А.А., Карп И.Н., Куцан Ю.Г. Энергетическое 
газотурбостроение: перспективы использования в энергетике 
Украины/ А.А. Халатов, И.Н. Карп, Ю.Г. Куцан // Вісн. НАН України. -  
2015. -  № 11. -  C. 52. 

8. Нова енергетична стратегія України до 2020 року: безпека, 
енергоефективність, конкуренція. – Київ. – 2015 р. – 84 с. 

9. Шевченко В. І. Енергетика України : який шлях обрати, щоб вижити?/ 
В. І. Шевченко, Л. З. Півень. -К.: Просвiта, 1999.-188 c. 

Інформаційні ресурси 
10. 04-03-198 Кулик, Н. І. (2017) Конспект лекцій з дисципліни 

―Ринок енергії‖ для студентів за напрямом підготовки 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології» всіх форм навчання.  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/7609/  

11. 04-03-195 Кулик, Н. І. (2017) Методичні вказівки до практичних 
занять з дисципліни ―Ринок енергії‖ для студентів за напрямом 
підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» всіх 
форм навчання. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6462/  

 
 

http://ep3.nuwm.edu.ua/7609/
http://ep3.nuwm.edu.ua/6462/
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Дедлайни та перескладання 
Ліквідація академічної заборгованості та реалізація повторного вивчення 
дисципліни здійснюється згідно з «Порядком ліквідації академічних 
заборгованостей у НУВГП» http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ . Процедура 
перездачі модулів здійсняються згідно з: https://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/navchnauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 
Оголошення стосовно дедлайнів здачі частин навчальної дисципліни 
публікуяться на сторінці даної дисципліни на платформі MOODLE. 

Неформальна та інформальна освіта 
Можливим є визнання (перезарахування) результатів навчання здобувачів 

освіти, що набуті за рахунок неформальної та інформальної освіти згідно з 

відповідним положенням: https://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 

Наприклад, студенти можуть самостійно проходити онлайн-курси на таких 

платформах, як Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn тощо. 

Знання та навички, що формуються під час проходження певного онлайн-

курсу чи його частин, мають мати зв'язок з очікуваними навчальними 

результатами даного освітнього компоненту та бути перевірені в 

підсумковому оцінюванні. 

Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання 

Консультативну допомогу щодо підготовки лекційного матеріалу 

надають Мельник Р.І., головний спеціаліст з міжнародної кооперації ТОВ 

«Високовольтний союз - РЗВА», Кулик Б.А. енергетик цеху аміачної селітри 

ПрАТ «Рівнеазот». 

Правила академічної доброчесності 
Необхідна інформація стосовно академічної доброчесності, зокрема з 

питань плагіату, кодексу честі студентів, поведінки в аудиторії та інших 

наведена у відповідних документах на сторінці Якість освіти сайту НУВГП: 

http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj Не допускаються 

списування при виконанні поточних завдань, а також під час проведення 

поточного та підсумкового контролю знань – модулів, заліків, екзаменів. У 

випадку виявлення факту списування, до студентів будуть застосовані 

санкції у вигляді зниження підсумкової оцінки або ж позбавлення права 

подальшого виконання завдання. Принципи доброчесності у НУВГП та 

відповідність показникам забезпечення якості вищої освіти регламентовано 

НАЗЯВО та положеннями відділу якості освіти НУВГП. Сайт НАЗЯВО: 

https://naqa.gov.ua/ Відділ якості освіти НУВГП: 

https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti 

https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti
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Вимоги до відвідування 
Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних причин. 
Пропущенні практичні та лабораторні заняття виконують згідно з графіком 
відпрацювань або консультацій, які публікуються на сторінці кафедри 
АЕКІТ: https://nuwm.edu.ua/nni-akot/kaf-aekit Пропущений лекційний 
матеріал опрацьовуються самостійно з використанням матеріалів, що 
наведені на сторінці дисципліни в MOODLE. Студенти можуть 
використовувати на заняттях мобільні телефони та ноутбуки, але 
виключно для навчання. 

Оновлення 
Щорічно викладач з власної ініціативи оновляє зміст даної навчальної 
дисципліни на основі наукових досягнень і сучасних практик. Здобувачі 
вищої освіти також можуть долучатись до процедури оновлення 
навчальної дисципліни шляхом внесення пропозицій щодо новітніх 
досягнень в галузі. Така ініціатива може бути підставою для отримання 
додаткових балів. 

Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 
Процедура визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах 
освіти, зокрема під час академічної мобільності, визначаються 
документами: https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-mobilnist. Міжнародні 
інформаційні ресурси, які можуть використовувати студенти для вивчення 
даної дисципліни: Google Scholar: https://scholar.google.com/; Elsevier: 
https://www.elsevier.com/; Sciencedirect https://www.sciencedirect.com/; 
ResearchGate: https://www.researchgate.net/ 
  

Лектор: доцент                                                              Кулик Н.І. 
 


