
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 2.1.8 
2. Назва: Використання вторинних та відновлювальних енергоресурсів у системах ТГПіВ 
3. Тип: обов’язковий 
4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: X; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада:  
Кізєєв М. Д., к.т.н., доцент, зав. каф. теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• розраховувати установки, що використовують вторинні та відновлювані джерела енергії; 

• розробляти технологічні схеми із застосуванням установок, що використовують вторинні та 

відновлювані джерела енергії. 
10. Форми організації занять: лекції, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Математика, Фізика, Хімія, 

Технічна механіка рідин і газів, Автономні системи інженерного обладнання будівель та споруд; 

Модернізація та реконструкція систем ТГПіВ; Енергоефективність та енергоаудит в системах ТГПіВ 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):  
12. Зміст курсу: 
Тема 1 Нетрадиційні і поновлювані джерела теплоти. Види і класифікація. Стан і перспективи 

розвитку нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії.  

Тема 2 Сонячна (геліо-) енергетика. Теплові та електроенергетичні геліоустановки 

Тема 3 Вітроенергетика. Вітроелектростанції і вітроелектроустановки. Принцип дії. Вітроресурси 

України 

Тема 4 Біоенергетика. Енергія з біомаси. Спалювання соломи, відходів деревооброблення. 

Тема 5 Геотермальна енергія. Використання геотермальних вод та їх характеристика. Схеми систем 

геотермального теплопостачання. Використання тепла сухих гірських порід 

Тема 6 Вторинні енергоресурси (ВЕР) підприємств ЖКГ та промисловості. Оцінка виходу і 

використання ВЕР. Методи визначення виробітку енергії та економії палива при використанні ВЕР 

Тема 7 Способи використання низькопотенційних ВЕР. Утилізаційні установки, показники їх роботи 

Тема 8 Схеми використання ВЕР у теплопостачанні промислових центрів та населених пунктів 
13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Мхитарян Н. М. Гелиоэнергетика. Системы, технологии, применение.-Киев, Наукова думка, 2002. 

2. Твайделл Д., Уэйр А. Возобновляемые источники энергии. - М: Мир, 1980. 

3. Щербань А. Н. и др. Тепло Земли и его извлечение. - Киев, Наукова Думка, 1974.  

4. 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., ил. 

5. Самохвалов В.С. Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження: Навч. пос. – К.: Центр 

учбової літератури, 2008. – 224 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та 

групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів 

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

Підсумковий контроль: залік в кінці семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 
16. Мова викладання: українська. 

Завідувач кафедри                                             

теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки                               М.Д. Кізєєв, к.т.н., доцент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

 

1. Code: 2.1.8 

2. Title: Use of secondary and renewable energy resources in HGS&V systems. 

3. Type: Compulsory. 

4. Higher education level: the second (master's degree).  

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

6. Semester when the discipline is studied: X. 

7. Number of established ECTS credits: 3. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position:  
Kizyeyev Mykola Dmytrovych, Ph.D., associate professor, head of heat, gas supply, ventilation and sanitary 

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

• calculate installations using secondary and renewable energy sources; 

• to develop technological schemes with the use of stacks that use secondary and renewable energy sources. 

10. Forms of organizing classes: lectures, independent work, practical classes, control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Mathematics”, “Physics”, “Chemistry”, 

“Technical mechanics of liquids and gases”, “Autonomous systems of engineering equipment of buildings 

and structures”; “Modernization and reconstruction of HGS&V systems”; “Energy efficiency and energy 

audit in HGS&V systems”. 

12. Course contents: Theme 1 Unconventional and renewable sources of heat. Types and classification. 

Status and prospects of development of unconventional and renewable energy sources. 

Topic 2 Solar (Helium) Energy. Thermal and electric helium instalations. 

Theme 3 Wind power. Wind power plants and wind power units. How it works. Wind Resources of Ukraine. 

Theme 4 Bioenergy. Biomass energy. Burning straw, waste wood processing. 

Theme 5 Geothermal energy. Geothermal waters use and their characteristics. Schemes of geothermal heat 

supply systems. Dry rock’s heat use. 

Theme 6 Secondary energy resources (SER) of residential and communal service enterprises and industry. 

Evaluation of the output and use of SER. Methods for determination of energy production and fuel economy 

when using SER. 

Theme 7. Ways of low grade SER using. Heat recovery units, indicators of their work. 

Theme 8. Schemes of use of SER in heat supply of industrial centers and settlements. 

13. Recommended educational editions:  
1. Mkhitaryan N. M. Gelioenergetika. Sistemy, tekhnologii, primeneniye. - Kiev, Naukova dumka, 2002.  

2. Tvaydell D., Ueyr A. Vozobnovlyayemyye istochniki energii. - M: Mir, 1980. 

3. Shcherban' A. N. i dr. Teplo Zemli i yego izvlecheniye. - Kiev, Naukova Dumka, 1974.  

4. Kolobkov P.S. Ispolzovaniye teplovykh vtorichnykh energoresursov v teplosnabzhenii: Uch. posobiye 

dlya VUZov po spets. TGV. – KH.: Izd-vo “Osnova” pri Khark. un-te, 1991. – 224 p., il. 

5. Samokhvalov V.S. Vtorynni energetychni resursy ta energozberezhennya: Navch. pos. – K.: Tsentr 

uchbovoi literatury, 2008. – 224 p. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 16 hours, practical classes – 14 hours, independent work – 60 hours. Total – 90 hours. 

Methods of teaching: lectures using multimedia presentations and reference additional material, problem 

lectures, individual tasks, group tasks of scientific research. 

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

Final control: test at the end of semester. 

Current control (100 points): testing, questioning. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Head of Heat, Gas Supply, Ventilation  

and Sanitary Engineering Department, 

Candidate of Engineering, Associate Professor                                                        M.D. Kizyeyev     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


