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Вступ 
Програма навчальної дисципліни «Енергозбереження в технології 

будівельних матеріалів» складена відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки магістра спеціальності «Технології будівельних 
конструкцій, виробів і матеріалів». 

Предметом вивчення дисципліни є організація та управління 
енергозбереженням в технології будівельних матеріалів шляхом 
впровадження енергетичного менеджменту, за оцінкою ефективно-
сті інвестицій в енергозберігаючі заходи на основі аналізу витрат. 

Повноцінне засвоєння дисципліни базується на міждисципліна-
рних зв’язках з раніше вивченими дисциплінами: "Вища математи-
ка", "Фізика", "Хімія", "Процеси і апарати у виробництві будівель-
них матеріалів","Технологічні процеси виробництва бетонних і з/б 
виробів", "Основи термодинаміки, теплотехніка та теплотехнічне 
обладнання". 

Анотація 
Метою викладання дисципліни "Енергозбереження в технології 

будівельних матеріалів" є формування знань в області енергозбе-
реження і ресурсозбереження в технології будівельних матеріалів, 
що дозволяють випускникові успішно працювати в обраній сфері 
діяльності, володіти професійними компетенціями, які сприяють 
його соціальної мобільності і стійкості на ринку праці. 

Ключові слова: енергозбереження, енергоефективність, палив-
но-енергетичні ресурси, вторинні енергетичні ресурси, енергоєм-
ність. 

Abstract 
The purpose of teaching the discipline "Energy saving in building 

materials technology" is to form knowledge in the field of energy saving 
and resource conservation in the technology of building materials, al-
lowing the graduate to successfully work in the chosen field of business, 
have professional competencies that contribute to his social mobility 
and stability in the labor market. 

Key words: Energy saving, energy efficiency, fuel and energy re-
sources, secondary energy resources, energy intensity. 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Таблиця 1 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація 

рівень вищої освіти 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

Галузь знань 
19 "Архітектура та 

будівництво" 
Спеціальність 

192 " Будівництво та 
цивільна інженерія" 

 

Кількість кредитів, 
відповідних 

ECТS – 6 
Спеціалізація 

" Технологія будівельних 
конструкцій, виробів і 

матеріалів " 

Дисципліна – 
вибір ВНЗ 

Рік підготовки Модулів – 1 5- й  
Семестр Змістових  

модулів - 2 10-й  
Лекції 
36 год. 

Лабораторні  
18 год. 

Практичні  
18 год. 

Загальна кількість 
годин – 180 

Самостійна 
робота 

108 год. 
Тижневих годин: 
- аудиторних – 4 

- СРС –6 

Рівень вищої освіти: 
магістерський 

Вид контролю: 
екзамен 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 
самостійної роботи становить: 33% до 66%. 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Метою викладання дисципліни "Енергозбереження в технології 

будівельних матеріалів" є формування знань в області 
енергозбереження і ресурсозбереження в технології будівельних 
матеріалів, що дозволяють випускникові успішно працювати в 
обраній сфері діяльності, володіти професійними компетенціями, які 
сприяють його соціальної мобільності і стійкості на ринку праці. 

Дана дисципліна дає знання з організації та управління 
енергозбереженням на виробництві шляхом впровадження 
енергетичного менеджменту, за оцінкою ефективності інвестицій в 
енергозберігаючі заходи на основі аналізу витрат. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен : 

знати: 
 сучасні методи і засоби енерго- і ресурсозбереження; 
 методики планування, управління і контролю енерго- та ре-
сурсоносіїв; 
 світові та державні показники, програмами і заходи щодо 
ефективного використання енергетичних ресурсів в технології 
будівельних матеріалів;  

вміти: 
 приймати рішення в галузі виробництва будівельних мате-
ріалів та виробів з урахуванням енерго- і ресурсозбереження; 
 проводити енергетичні обстеження об'єктів, обладнання, 
підприємств і територій; 
 проводити техніко-економічну оцінку енергозберігаючих 
заходів та проектів. 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1. Енергозбереження в теплотехнологіях 
Тема 1. Закон України «Про енергозбереження». 
Паливно-енергетичні ресурси України і сучасний стан енерго-

споживання. Енергозбереження. Сучасний стан енергозбереження 
в Україні. Закон України «Про енергозбереження» та його основні 
положення: енергозбереження та захист навколишнього середови-
ща. Призначення та зміст дисципліни, зв'язок з суміжними дисцип-
лінами. Роль дисципліни у підготовці інженерів-будівельників. 

Організаційні принципи реалізації державної політики з енерго-
збереження. Держкомітет з енергозбереження. Інститут енергозбе-
реження та енергоменеджменту. Державна інспекція з енергозбе-
реження. Структурна схема організації та управління енергозбере-
женням. Основні директивні та нормативні матеріали з енергозбе-
реження: положення про порядок організацій енергетичних обсте-
жень підприємств, положення про державну експертизу з енергоз-
береження, положення про порядок нормування питомих витрат 
ПЕР у суспільному виробництві, положення про енергетичний пас-
порт підприємства, правила технічної експлуатації енергетичних 
об'єктів, правила користування електричною і тепловою енергією, 
правила обліку теплової енергії. 

Тема 2. Напрями і ефективність енергозбереження. 
Основні напрями енергозбереження: у питаннях теплообміну, в 

теплогенеруючих установках, котельнях і теплових мережах, в теп-
лотехнологіях, в будівлях і спорудах, а також за рахунок викорис-
тання вторинних ресурсів і альтернативних джерел енергії, в сис-
темах електропостачання. Методи і критерії оцінки ефективності 
енергозбереження. 

Тема 3. Енергозбереження в питаннях теплообміну. 
Енергозбереження в процесах теплопровідності, конвекції, про-

менистого теплообміну, теплообміну при конденсації пари і кипін-
ні рідини. Інтенсифікація процесів теплопередачі. 

Тема 4. Енергозбереження в теплогенеруючих установках. 
Способи спалювання органічного палива. Заходи щодо енергоз-

береження у теплогенеруючих установках. Енергозбереження в 
системах транспортування теплової енергії. Методи енергозбере-
ження при підземній і повітряній прокладці теплопроводів. Енерго-
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збереження за рахунок зменшення потужності, що витрачається на 
прокачування теплоносія. Вибір товщини теплоізоляційного шару. 

Тема 5. Енергозбереження за рахунок вторинних енергоресур-
сів. 

Вторинні енергетичні ресурси і їх використання. Застосування 
котлів-утилізаторів. Котли-утилізатори на підприємствах будівель-
них матеріалів. Теплові вторинні енергетичні ресурси па ТЕС. Ви-
користання відпрацьованої пари. Використання теплоти гарячої 
води: використання теплоти промислового конденсату та нагрітої 
води охолоджуючих пристроїв. Утилізація теплоти забруднених 
стоків. Утилізація теплоти агресивних рідин. Утилізація теплоти 
низькотемпературних димових газів. 

Змістовий модуль 2. Енергозбереження та енергетичний  
аудит 

Тема 6. Енергозбереження в будівлях і спорудах. 
Енергетична ефективність будівель і споруд. Тепловий режим 

будівлі. Заходи щодо енергозбереження в будівлях і спорудах. За-
ходи щодо енергозбереження в системах опалення, вентиляції і 
кондиціонування повітря. Енергозбереження в промислових будів-
лях. Енергозбереження в системах гарячого водопостачання. Буди-
нки з обмеженим енергоспоживанням і незалежні будинки. 

Тема 7. Енергозбереження за рахунок використання альтерна-
тивних джерел енергії. 

Теплонасосні установки. Геліоустановки з тепловим насосом 
для систем опалення і гарячого водопостачання. Геотермальна ене-
ргетика. Вітроенергетичні установки. Виробництво теплової енергії 
з біомаси. Водень як паливо. Енергія морських хвиль. Енергія те-
чій. Фотоелектричні установки. Термоелектричні установки. 

Тема 8. Енергозбереження і навколишнє середовище. 
Непоповлювані джерела енергії і навколишнє середовище. По-

новлювані джерела енергії і навколишнє середовище. Екологічні 
села. 

Тема 9. Енергетичний аудит і енергетичний паспорт споживача 
паливно-енергетичних ресурсів. 

Енергетичний аудит систем енергопостачання та енергоспожи-
вання будівельного підприємства. Розробка енергетичних характе-
ристик технологічних агрегатів, процесів, споруд та підприємства в 
цілому. Розробка енергетичного паспорту будівельного підприємс-
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тва, норм питомих витрат ПЕР та захист їх у Державній інспекції з 
енергозбереження. 

Тема 10. Методи стимулювання енергозбереження за кордоном. 
Загальні підходи в області стимулювання енергозбереження за 

кордоном. Методи стимулювання енергозбереження в країнах За-
хідної Європи. Методи стимулювання енергозбереження в Японії. 

 
 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Таблиця 2 

Кількість годин 
денна форма 

Назва тем 
змістових модулів 

лекції 

практи
чні 

занятт
я 

лабора
торні 

роботи 
 

самост
ійна 

робота 
разом 

1 2 3 4 5 6 
Змістовий модуль 1. Енергозбереження в теплотехнологіях 

Тема 1. Закон України 
«Про енергозбереження» 4 2 0 8 14 

Тема 2. Напрями і ефектив-
ність енергозбереження 4 2 0 8 14 

Тема 3. Енергозбереження в 
питаннях теплообміну 2 2 4 12 20 
Тема 4. Енергозбереження в 
теплогенеруючих установках 4 2 4 12 22 

Тема 5. Енергозбереження за 
рахунок вторинних енергоре-
сурсів 

4 2 4 12 22 

Змістовий модуль 2. Енергозбереження в теплотехнологіях 
Тема 6. Енергозбереження в 
будівлях і спорудах 4 2 4 14 24 
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Тема 7. 
Енергозбереження за раху-
нок використання альтерна-
тивних джерел енергії 

4 2 2 12 20 

Тема 8. 
Енергозбереження і навко-
лишнє середовище 

4 2 0 12 18 

Тема 9. Енергетичний аудит і 
енергетичний паспорт спо-
живача паливно-
енергетичних ресурсів 

4 2 0 10 16 

Тема 10. Методи стимулю-
вання енергозбереження за 
кордоном 

2 0 0 8 10 

Всього годин 36 18 18 108 180 
 

 
5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ  

Семінарські заняття не передбачені навчальним планом. 
 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
Таблиця 3 

 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

1 
Економічна доцільність повернення та 
утилізації конденсату водяної пари від 
споживачів 

4 

2 
Розрахунок збитків від неякісного 
виконання теплової ізоляції 
теплопроводів 

4 

3 
Економічна доцільність експлуатації 
теплофікаційних турбін з перемінним 
тиском пари у регульованих відборах 

4 

4 Економічна доцільність впровадження 
автоматизації котельні 6 

Всього годин 18 
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7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ  
Таблиця 4 

 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

1 
Економічна доцільність 
утилізації безперервної продувки 
котельних агрегатів 

6 

2 
Зіставлення ефективності утилізації 
теплових ВЕР в водяних системах 
теплопостачання від котельної та ТЕЦ 

6 

3 
Розрахунки економічної доцільності 
підвищення КВП різними засобами 6 

Всього годин 18 
 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної 

форми навчання: 
36 годин – підготовка до аудиторних занять; 
36 годин – підготовка до контрольних заходів; 
36 годин – підготовка питань, які не розглядаються під час 

аудиторних занять. 
8.1. Завдання для самостійної роботи 

Таблиця 5 
№ 
з/п Назва теми  Кількість, 

год. 

1 
Теплопровідність будівельних матеріалів. 
Термічний опір огороджуючих конструкцій 
будівель. Тепловий баланс приміщень. 

10 

2 Шляхи зменшення енергоспоживання 
будівлями. 12 

3 Шляхи зниження рівня енергоспоживання 
теплової енергії.  10 

4 Обчислення вартісних показників 
спорудження та експлуатації теплових мереж. 4 

Всього 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

9. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 
 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання не передбачене 
навчальним планом.  

 
10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

При викладанні навчальної дисципліни використовується 
інформаційно-ілюстративний матеріал у вигляді: 
- лекцій у формі діалогу, з елементами проблемності; 
- візуалізація лекцій (фолії, Power Point презентації); 

Практичні заняття проводяться із застосуванням плакатів, 
макетів споруд і обладнання, застосуванням ПЕОМ і відповідних 
програм розрахунків математичних моделей (рівнянь регресії), 
розрахунку горіння палива, теплових втрат. 

Лабораторні заняття проводяться із застосуванням необхідного 
обладнання (печі, камери ТВО), устаткування (термометри, 
манометри та ін.). 
 

11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Оцінювання навчальних досягнень студентів за усіма видами 

навчальних робіт проводиться за поточним контролем та 
підсумковим контролем. Поточний контроль знань студентів з 
навчальної дисципліни проводиться в усній та письмовій формі. 
Контрольні завдання за змістовими модулями включають тестові 
питання (30 тестів, одна правильна відповідь з чотирьох 
запропонованих) двох рівнів складності та одна задача. 

Підсумковий контроль знань проводиться в письмовій формі. 
Завдання підсумкового контролю включають два теоретичних 
питання та одну задачу. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 
 з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспе-
ктів; 
 з практичних занять – з допомогою перевірка вико-
наних завдань; 
 шляхом перевірки звіту про самостійну роботу; 

Усі контрольні заходи включено до 100-бальної шкали 
оцінювання. 

Контроль виконання самостійної роботи включає поточний 
контроль за виконанням розрахунків та захист перед викладачем.                        
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12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Основними критеріями, що характеризують рівень 
компетентності студента при оцінюванні результатів поточного та 
підсумкового контролів з навчальної дисципліни, є: 
• виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені 
робочою програмою навчальної дисципліни; 
• глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 
навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 
рекомендованих літературних джерелах; 
• вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх 
взаємозв’язку і розвитку; 
• характер відповідей на поставлені питання (чіткість, 
лаконічність, логічність, послідовність тощо); 
• вміння застосовувати теоретичні положення під час 
розв’язання практичних задач; 
• вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Критерії оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 
виконуються на практичних, результати самостійної роботи 
студентів) проводиться у % від кількості балів, виділених на 
завдання, із заокругленням до цілого числа: 
0%  – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 
методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 
розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено за 
100-бальною шкалою. 

Максимальна кількість балів складає 100 (максимальна кількість 
балів за перший змістовий модуль 60 балів, за другий змістовий 
модуль – 40 балів). 

Розподіл балів за змістовими модулями, темами та формами 
навчальної діяльності для студентів денної форми навчання 
наведено в табл. 5. 
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Таблиця 5 

Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 П
ід

су
мк

ов
и

й 
те

ст
 

(е
кз

ам
ен

) 

Сума 

5 5 10 8 8 6 6 4 4 4 40 100 
Примітка: Т1, Т2...Т10 – теми змістових модулів. 

В заліковій відомості результати навчання проставляються за 
двома шкалами – 100-бальною та національною (табл. 6). 
Позитивні оцінки виставляються тільки тим студентам, які 
виконали всі види навчальної роботи, передбачені робочою 
програмою навчальної дисципліни, і набрали за результатами 
поточного контролю не менше 60 балів. 

Таблиця 6 
Шкали оцінювання (національна та ЄКТС) 

 (екзамен) 
Сума балів за 

всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

90 – 100  відмінно 
82 – 89 
74 – 81  добре 

64 – 73  
60 – 63  задовільно 

35 – 59 незадовільно з можливістю повторного складання 

0 – 34  незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни 

 
13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

 
1. Методичні вказівки до   виконання   курсової   роботи   з   

дисципліни  "Ресурсо-  та   енергозбереження  у  виробництві   
будівельних   матеріалів" для студентів зі спеціальності 
«Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» 
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денної та заочної форми навчання /Мироненко А.В. – НУВГП, 
2012 р. – 12 с. (№059-163). 

 
14. РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА 

 
Базова 

1. Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л., Пушкарьова К.К., Кочевих М.О., 
Мохорт М.А. Використання техногенних продуктів у 
будівництві. – НУВГП, Рівне, 2009. – 340 с. 

2. Зеркалов Д.В. Енергозбереження в Україні - К. : Основа, 2009 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://dl.khadi.kharkov.ua/170590_799A0_zerkalov_d_v 

3.  Ратушняк Г.С., Попова Г.С. Енергозбереження та 
експлуатація систем теплопостачання / Навчальний посібник. 
- Вінниця: ВДТУ. 2002. – 120 с. 

 
Допоміжна 

1. Самохвалов В.С. Вторинні енергетичні ресурси та 
енергозбереження: Навч. нос. — К.: Центр учбової літератури. 
2008. — 224 с. 

2. Толбатов В.А., Лебединський І.Л., Толбатов А.В. Організація 
систем енергозбереження на промислових підприємствах. 
Навчальний посібник. - Суми : Вид-во СумДУ, 2009. – 194 с. 

3. Маляренко В.А. Енергoзбереження та енергетичний аудит: 
навчальний посіб. / В.А. Маляренко, І.А. Немировський. – 2–е 
вид., перероб. і доп. – Харків: НТУ «ХПІ», 2010. – 344 с. 

4. Закон України «Про енергозбереження». Київ, 01.07.1999, 11с. 
5. Енергетичний паспорт підприємства. - К.: 

Держкоменергозбереження, 1999. - 111с. 
6. Державний стандарт України ДСТУ 4065−2001 «Енергоаудит. 

Загальні положення» /Держстандарт України, Київ: - 2001 р. 
7. Варламов Г.Б. Теплоенергетичні установки та екологічні 

аспекти виробництва енергії : підручник / Г.Б. Варламов, Г.М. 
Любчик, В.А. Маляренко. – К. : Політехніка, 2003. – 232 с. 

8. Аракелов А.Е. Методические вопросы экономии 
энергоресурсов / А.Е. Аракелов, А.И. Крамер. – М.: 
Энергоатомиздат, 1990. 

9. Енергетична стратегія України на період до 2030 року // 
Інформаційно-аналітичний бюлетень «Відомості Міністерства 
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палива та енергетики України». Спеціальний випуск. – К., 
2006. – 113 с. 

10. Стратегія енергозбереження в Україні: Аналітично-довідкові 
матеріа-ли. В 2 т. Т. 1. Загальні заходи енергозбереження;  за 
ред. В.А. Жовтянського, М.М. Кулика, Б.С. Стогнія. – К. : 
Академперіодика, 2006. – 510 с. 

11. Стратегія енергозбереження в Україні: Аналітично-довідкові 
матеріа-ли. В 2 т. – Т. 2. Механізми реалізації політики 
енергозбереження ; за ред. В.А. Жовтянського, М.М. Кулика, 
Б.С. Стогнія. – К. : Академперіодика, 2006. – 600 с. 

 
Електронний репозиторій НУВГП 

 

1. Використання техногенних продуктів у будівництві : навч. 
посіб. / Л. Й. Дворкін, К. К. Пушкарьова, О. Л. Дворкін [та 
ін.]. – Рівне : НУВГП, 2009. – 339 с. / [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/2259/ 

 
 

15. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ  
 

1. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http//www.nbuv.gov.ua/ 
2. Обласна наукова бібліотека ( м. Рівне, майдан Короленка, 6) / 
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.libr.rv.ua/ 
3. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. 
Київська, 44) / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://cbs. 
rv.ua/ 
4. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75)/ 
[Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://nuwm.edu.ua/naukova-
biblioteka. 
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