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Вступ 
Програма фахової навчальної дисципліни «Енергозбереження та 

використання вторинних енергоресурсів» складена відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 144 
«Теплоенергетика». За Програмою передбачається комплексне вивчення 
процесів перетворення, передачі та використання теплоти, з точки зору 
мінімізації її втрат у технологічних процесах та в побуті, для чого 
застосовуються базові знання з технічної термодинаміки та теплопередачі.  

Вивченню курсу передують: вища математика, фізика, хімія, 
термодинаміка та тепломасообмін. 

Анотація 
В курсі студенти засвоюють елементи енергоменеджменту та 

енергоаудиту стосовно вибору джерел енергії та енергоносіїв, вміння 
обґрунтувати інвестиційну політику в галузі енергозбереження. Засвою-
ють методики складання енергобалансів теплотехнічних систем; вивчають 
способи рекуперації тепла котлових газів та вибору енергозберігаючих ма-
теріалів. Навчаються оцінювати доцільність та використання когенерацій-
них систем.  Вивчають основні типи та застосування теплових помп, 
обґрунтування доцільності використання нетрадиційних та поновлю-
вальних джерел енергії. у т.ч. сонячної та вітрової; оцінювати їх потенціал 
та перспективи використання. Виконувати техніко-економічний аналіз 
утилізації ВЕР, зокрема теплоти відпрацьованої пари, промислового 
конденсату та рекуперації вентиляційного тепла і сушильних агрегатів. 
Основні поняття дисципліни потрібні для засвоєння дисциплін: 
вентиляція, теплотехнічні вимірювання, котельні агрегати та установки.  

Ключові слова: енергія, теплота, ентальпія, ентропія, теплопе-
редача, теплообмінники, енергоменеджмент, утилізація, когенерація.        

Introduction 
Program of the subject “Energy saving and use of secondary energy 

resources” corresponds to educational and professional program for training 
bachelors by speciality 144”Heat power engineering”. The program stipulates 
complex study of the processes of transformation, transfer and use of heat in 
terms of minimizing its losses in technological processes and everyday life 
where basic in thermodynamics and heat transfer knowledge are used. The study 
of the course is preceded by higher mathematics, physics, chemistry and heat 
mass exchange. 

Abstract 
In during the course students master the elements of energy management 

and energy audit with regards to the choice of energy sources and energy 
medium at the enterprises, the ability to justify investment policy in the field of 
energy saving; master the procedures of compiling energy balances of heat 
systems; study the ways to recuperate heat of boiler gases and to choose energy 
saving materials; study to estimate the expediency and the use cogeneration 
systems; study main types, design and application of heat pumps, justification of 
the expediency of using non-traditional and renovate  sources of energy, in 
particular solar and wind power engineering; estimate their potential and 
perspectives of application; the carry out technical and economic analysis of the 
use of secondary energy resources, in particular, utilization of waste steam heat, 
industrial condensate and recuperation of buildings ventilation heat and drying 
aggregates. Main notions of the subject are necessary to acquire such subjects as 
ventilation, heat technical, measurements, boiling aggregates and units.     

Kay words: energy, heat, enthalpy, entropy, heat transfer, heat 
exchanger, energy management, cogeneration.                 
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1  Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

 

Кількість 
кредитів            5.0 

галузь знань 14 
«Електрична 
інженерія» 

Цикл загальної 
підготовки 

Модулів            1  
 
   
 

 
спеціальність 141: 
«Теплоенергетика» 

Рік підготовки 

Змістовних 
модулів               3      

3-й 4-й 

Семестр 

6-й 8-й 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання - немає 

Лекції 

38 год. 6 год. 

Практичні 

 

Загальна кількість 
годин              150 

20 год. 4 год. 

Лабораторні 

немає немає 

 

Тижневих годин 
для денної форми 
навчання –         4.1   

  СРС -             6.6 

 

Рівень вищої освіти: 

Бакалавр 

Самостійна робота 

92 год. 140 

Індивідуальні 
завдання 

немає немає 

Вид контролю 

залік залік 

Зауваження 

Співвідношення годин аудиторних та самостійних занять складає: 
- для денної форми навчання:    39% до 61%; 
- для заочної   форми навчання:      7 до 93%. 
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2 Мета та завдання дисципліни 

Мета викладання дисципліни - навчити основам раціональної 
експлуатації теплотехнічного обладнання задля максимальної економії 
палива, матеріалів та економічно обґрунтованого використання вторинних 
енергоресурсів. 

Завдання викладання дисципліни - підготовити студентів до 
практики грамотного провадження  теплотехнічних процесів. Студенти 
повинні засвоїти основні положення та вимоги керівних документів з 
енергозбереження і державних стандартів щодо систем використання 
вторинних ресурсів (ВЕР), їх класифікації та характеристики; принципи 
роботи, призначення та конструкції  систем використання вторинних 
ресурсів. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:  
знати: прийоми виявлення та реалізації потенціалу 

енергозбереження, володіти організаційними та технічними засобами 
економії первинних енергоресурсів та утилізації вторинних. Володіти 
способами раціонального перетворення енергії у теплову, зокрема 
конструкції, обладнання, основи розрахунку та розміщення систем 
використання вторинних ресурсів;  

вміти: 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 та нормативам. 

3 Програма навчальної дисципліни 

Змістовний модуль  І. Енергозбереження, основні поняття, суть і 
способи реалізації державної політики з енергозбереження. Шляхи 
економії енергії в галузях промисловості України. 

Тема 1. Енергетична політика держави – інструмент її 
національної безпеки. Потенціал енергозбереження в Україні  
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Структура енергетичного господарства України. Основні поняття 
енергетичної політики. Сучасний стан енергетичної політики та загрози 
енергетичній безпеці України. Потенціал енергозбереження України за 
галузями промисловості.  

Тема 2. Програми з енергозбереження. Державне управління 
енергозбереженням 

Система державного управління енергозбереженням. Механізми 
управління. Комплексна державна програма енергозбереження. 
Відповідальність за порушення режиму енергозбереження. Матеріальне 
стимулювання за раціональне використання та економію ПЕР. 

Тема 3. Науково-методичні засади енергозбереження 

Основні поняття. Баланси паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) 
підприємств. Енерго-економічний аналіз використання ПЕР. Похідна і 
прихована енергії. Заходи щодо розробки стандартів з енергозбереження. 

Тема  4. Досвід розвинутих країн щодо енергозбереження 

Тенденції розвитку світового енергетичного комплексу. Досвід 
Німеччини. Досвід США у впровадженні енергозберігаючих технологій. 
Досвід енергозбереження в Данії.  

Тема 5. Інвестиційна політика в галузі енергозбереження 

Основні поняття. Вибір між внутрішнім та зовнішнім інвестором. 
Обґрунтування доцільності інвестиційних проектів. Класифікація та 
порівняння проектів з енергозбереження. Аналіз проектів з 
енергозбереження. Основні підстави щодо прийняття інвестором рішення 
про проект.  

Тема 6. Енергозбереження – спосіб контролю техногенного 
навантаження на довкілля і реалізації завдань декарбонізації 
промисловості України 

Характеристика енерготехногенного навантаження на довкілля в 
Україні. Принципи допустимого (сталого) розвитку. Шляхи декарбонізації 
промисловості України. Оцінка потенційних інвестицій для декарбонізації 
промисловості.  

Змістовний модуль ІІ. Енергетичний менеджмент та аудит. 
Метрологічне забезпечення заходів з енергозбереження. Способи 
економії енергії в технологічних процесах 

Тема 7.  Енергетичний менеджмент. Суть та основні завдання. 
Організація енергоменеджменту в Україні 
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Сутність, мета і завдання енергоменеджменту. Основні завдання 
енергоменаджера. Вимоги до енергоменаджера. Стимулювання 
енергоменеджменту. Інформаційне забезпечення енергоменеджменту. 
Організація енергоменеджменту в Україні. 

Тема 8. Енергоаудит підприємств 

Призначення енергетичного обстеження об’єкта. Способи отримання 
інформації про споживання ПЕР. Вивчення основних паливно-
енергетичних потоків. Аналіз ефективності використання ПЕР. 
Поглиблений аудит окремих підрозділів і процесів. 

Тема 9. Метрологічне забезпечення заходів з енергозбереження 

Види вимірювань при енергоаудиті. Основні поняття, що 
зустрічаються при вимірюваннях. Вимірювання витрати. Вимірювання 
теплової енергії. Газові лічильники. Облік електроенергії. Вимірювання 
температури. 

Тема 10. Способи економії енергії в теплотехнічних процесах 

Генерація пари. Баланс енергії в котельних установках (КУ) та аналіз 
втрат тепла. Способи рекуперації тепла. Теплозберігаючі матеріали. 
Накопичувачі теплової енергії. Когенерація, оцінка можливостей 
застосування когенераційних установок. 

Тема 11. Використання теплоти вентиляційних викидів для 
підігріву припливного повітря. 

Обертові регенеративні теплообмінники (ОРТО). Розрахунок 
обертового регенеративного теплообмінника. Методика повірочного  
розрахунку ОРТО. Теплові акумулятори, типи, схеми підключення та 
основи розрахунку. 

Тема 12. Економія енергії при використанні електрообладнання 

Характеристики втрат в електродвигунах, вибір двигуна. 
Енергозбереження завдяки регулювання робочої напруги електродвигунів. 
Енергозбереження шляхом регулювання частоти обертання роторів 
електродвигунів. Енергозбереження при освітленні. 

Змістовний модуль ІІІ. Вторинні енергетичні ресурси, їх 
класифікація та технічні засоби їх утилізації 

Тема 13. Оцінка потенціалу енергозбереження в будівництві 

Оптимізація теплової ефективності будинку за кліматичними 
умовами. Підвищення теплової ефективності будинків шляхом 
раціонального вибору огороджуючих конструкцій. Оптимальна товщина та 
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структура теплоізоляції зовнішньої та внутрішньої поверхонь стін та 
перекрить. 

Тема 14.  Вторинні енергетичні ресурси (ВЕР) та їх класифікація. 
Місце ВЕР у паливно-енергетичному балансі (ПЕБ) підприємства 

Класифікація енергетичних ресурсів. Економія енергії. Вторинні 
енергоресурси у різних галузях промисловості. Класифікація ВЕР у 
промисловості. Загальна характеристика стану використання ВЕР. 

Тема 15.  Визначення виходу ВЕР відповідно до структури 
підприємства 

Показники виходу і використання ВЕР: вихід ВЕР, виробіток енергії 
за рахунок ВЕР, використання ВЕР, ступінь використання ВЕР, коефіцієнт 
утилізації, показник використання ВЕР, коефіцієнт виробітку енергії на 
одиницю перероблюваного матеріалу. Вихід ВЕР у різних галузях 
промисловості. 

Тема 16. Способи оцінки економії палива при використанні ВЕР. 

Тепловий баланс теплоенергетичних установок з врахуванням ВЕР. 
Економія палива за рахунок ВЕР. Можливий виробіток теплоти. Можливий 
річний виробіток електроенергії за рахунок надлишкового тиску газу. 
Обчислення економії палива при використанні ВЕР. 

Тема 17.  Шляхи використання низькопотенційних ВЕР.  Теплові 
помпи. 

Напрямки та загальні схеми використання відпрацьованої пари.  
Принципові схеми використання тепла виробничої води. Використання 
низькотемпературних продуктів згоряння у промисловості. Використання 
тепла стічних вод каналізаційних мереж, насосних станцій, каналізаційних 
очисних споруд шляхом застосування теплових помп. 

Тема 18.  Використання ВЕР у теплопостачанні промислових 
центрів. 

Основні положення. Напрямки і раціональна послідовність 
використання ВЕР у теплопостачанні. Принципові схеми використання 
ВЕР та їх порівняння. Послідовна, паралельна та паралельно-послідовна 
схеми теплокористування. 

Тема 19. Принципові схеми енерготехнологічного комбінування 

Когенерація, основні характеристики когенераційних установок. 
Типові системи когенерації. Оцінка доцільності використання 
когенераційних систем. Перспективи використання когенераційних систем. 
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4  Структура навчальної дисципліни 

 
 
 

Назви змістовних 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

ус
ьо

го
 

ле
кц

ій
 

ла
б.

ро
б

. пр
ак

. з
ан

. 

са
м

.р
об

. ус
ьо

го
 

ле
к-

ці
й 

пр
ак

. з
ан

.  

ін
д.

 р
об

 

са
м

 р
об

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовний модуль  І.  Енергозбереження, основні поняття, суть і 
способи реалізації державної політики з енергозбереження. Шляхи економії 
енергії в галузях промисловості України. 

Тема 1. Енергетика 
України. Енергетич-
на політика держави-
інструмент її націона-
льної безпеки. Потен-
ціал енергозбережен-
ня України. 

8 2 - - 6 8 - 1 - 7 

Тема 2.  Науково-
методичні засади 
енергозбереження. 

8 2 - 2 4 8 1 - - 7 

Тема 3.   Досвід 
розвинутих країн з 
енергозбереження. 

8 2 - - 6 8 - - - 8 

Тема 4.  Енергетич-
ний менеджмент. 
Його організація в 
Україні. 

9 2 - 2 5 9 - - - 9 

Тема 5.  Енергоаудит 
підприємств. Суть та 
завдання.  

8 2 - - 6 8 1 1 - 6 

Тема 6. Метрологічне 
забезпечення заходів з 
енергозбереження. 

9 2 - 2 5 9 - - - 9 

Всього за змістовним 
модулем І. 

50 12 - 6 32 50 2 2 - 46 
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Змістовний модуль ІІ. Енергетичний менеджмент та аудит. Метрологічне 
забезпечення заходів з енергозбереження. Способи економії енергії в 
технологічних процесах 

Тема 7. Способи 
економії енергії в 
теплотехнічних 
процесах. 

8 2 - - 6 8 - - - 8 

Тема 8. Вторинні 
енергетичні ресурси 
та їх класифікація. 

8 2 - 2 4 8 - - - 8 

Тема 9.  Шляхи ви-
користання низько-
потенційних ВЕР.  
Теплові помпи. 

9 2 - - 7 9 1 - - 8 

Тема 10.  Викорис-
тання ВЕР у тепло-
постачанні проми-
слових центрів. 

8 2 - 2 4 8 - 1 - 7 

Тема 11.   Інвести-
ційна політика в га-
лузі енергозбереже-
ння. 

8 2 - - 6 8 - - - 8 

Тема 12. Економія 
енергії при викорис-
танні електрооблад-
нання 

9 2 - 2 5 9 1 - - 8 

Разом за змістов-
ним модулем ІІ 

50 12 - 6 32 50 2 1 - 47 

Змістовний модуль ІІІ. Вторинні енергетичні ресурси, їх класифікація та 
технічні засоби їх утилізації 

Тема 13. Оцінка поте-
нціалу енергозбере-
ження в будівництві 

7 2 - 2 3 7 - - - 7 

Тема 14. Вторинні 
енергетичні ресурси 
(ВЕР) та їх класифі-
кація. Місце ВЕР у 

7 2 - - 5 7 1 - - 6 
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5 Теми практичних занять 

№ 
п/п Теми занять Кількість годин 

денна заочна 

1 
Тема 1.   Поняття умовного та первинного 
палив. Аналіз теплових балансів підпри-
ємств в термінах умовного палива. 

2 1 

2 

Тема 2. Визначення потенціалу енерго-
збереження в котельних при підвищенні їх 
ККД зниженням температури вихідних 
газів або утилізацією теплоти конденсату.   

2 - 

3 Тема 3. Розрахунок потенціалу енергоз- 2  

паливно-енергетично- 
ному балансі (ПЕБ) 
підприємства. 

Тема 15. Визначення 
виходу ВЕР відповід-
но до структури під-
приємства. 

7 2 - 2 3 7 - - - 7 

Тема 16. Способи оці-
нки економії палива 
при використанні ВЕР. 

7 2 - - 5 7 - - - 7 

Тема 17. Шляхи вико-
ристання низькопотен-
ційних ВЕР.  Теплові 
помпи. 

7 2 - 2 3 7 1 1 - 5 

Тема 18. Викорис-
тання ВЕР у тепло-
постачанні промис-
лових центрів. 

7 2 - 2 3 8 - - - 8 

Тема 19. Принципові 
схеми енерготехно-
логічного комбіну-
вання. 

8 2 - - 6 7 - - - 7 

Разом за змістов-
ним модулем ІІІ. 

50 14 - 8 28 50 2 1 - 47 

Всього годин.  150 38 - 20 92 150 6 4 - 140 
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береження в системах продувки котлів. 
Утилізація теплоти води продувки. 

4 
Тема 4.  Оцінка потенціалу енергозбере-

ження при транспортуванні теплоти  в 
системах централізованого теплопостачання. 

2 1 

5 
Тема 5. Енергозбереження на об’єктах 
житлово-комунального господарства. 

2 - 

6 
Тема 6. Розрахунок втрат теплоти при 
використанні теплообмінних апаратів у 
непроектному режимі. 

2 - 

7 
Тема 7. Утилізація теплоти системи 
охолодження конденсаторів турбін для 
інтенсифікації процесів освітлення води. 

2 - 

8 
Тема 8. Утилізація теплоти вихідних газів 
котлів та печей для підігріву повітря та 
води в рекуперативних теплообмінниках. 

2 1 

9 
Тема 9. Утилізація теплоти вторинної пари 
в пароводяних акумуляторах. 

2 - 

10 
Тема 10. Використання низькопотенційної 
теплоти застосуванням теплонасосних 
установок. 

2 1 

Всього 20 4 

6 Самостійна робота 

Виконується з метою опрацювання частин програмного матеріалу, 
який не включено в лекційні та практичні заняття. Крім цього в самостійну 
роботу включено підготовку до лекцій, до відповідей на контрольні 
питання та виконання домашніх занять за темами практичних.  

Розподіл годин  самостійної роботи для студентів денної форм 
навчання: 

- підготовка до лекцій:          1 год./1 год. лекц. занять        - 38 год.; 

- підготовка до практ. зан.: 1 год./1 год. практ. занять        - 20 год.; 
- опрацювання тем за списком  нижче                                    - 22 год.; 

- підготовка до контрольних заходів: 4год. на кредит ЄКТС -12 год. 
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6.1 Опрацювання тем, або їх частин, що не викладаються на 
лекціях 

№ 
п/п 

Тема 
Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1 

Баланси паливно-енергетичних ресурсів 
(ПЕР) підприємств. Енерго-економічний 
аналіз використання ПЕР. Похідна і 
прихована енергії. Розробка стандартів з 
енергозбереження. 

3 4 

2 

Мета енергетичного обстеження об’єкта. 
Способи отримання інформації про 
споживання ПЕР. Вивчення основних 
паливно-енергетичних потоків. 

3 4 

3 

Енергозбереження завдяки регулювання 
робочої напруги електродвигунів та частоти 
обертання роторів. Енергозбереження на 
освітленні підприємств. 

4 4 

4 
Вимірювання витрати енергоносіїв та 
теплової енергії. Вимірювання температури. 
Газові лічильники. Облік електроенергії.  

4 4 

5 

Тепловий баланс теплоенергетичних 
установок з врахуванням ВЕР. Економія 
палива за рахунок ВЕР. Можливий виробіток 
теплоти. Обчислення економії палива 
завдяки використанні ВЕР. 

4 4 

6 

Використання низькотемпературних проду-
ктів згоряння у промисловості. Використан-
ня тепла стічних вод каналізаційних мереж 
та очисних споруд застосування теплових 
помп. 

4 4 

Всього 22 24 
 
Зауваження  

Для ЗФН зі 140 год. для самостійної роботи: 18 год. на оформлення 
звітів до практичних занять, 98 год. на вивчення тем за І та ІІ модулями і 24 
год. на вивчення тем за списком 6.1.  
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6.2 Оформлення звіту про самостійну роботу 

Підсумком самостійної роботи вивчення дисципліни „ Енергозбере-
ження та використання вторинних енергетичних ресурсів ” є складання 
письмового звіту за темами вказаними у таблиці. 

Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 1,5 сторінки на 1 
год. самостійної роботи.  

Звіт включає план, основну частину, висновки та список літератури. 
Оформлюється на стандартному папері формату А4 (210 х 297) з одного 
боку. Поля: верхнє, нижнє та ліве - 20 мм, праве - 10 мм. Звіт може бути 
рукописним або друкованим і виконується українською мовою. Захист 
звіту про самостійну роботу відбувається у терміни, спільно обумовлені 
студентом і викладачем 

7 Розподіл балів, які отримують студенти при поточному та 
підсумковому тестуванні (залік) 

Поточне тестування та самостійна робота 

С
ум

а 

Змістовний модуль 1  Змістовний модуль 2  Змістовний модуль 3  

Т
1 

Т
2 

Т
3 

Т
4 

Т
5 

Т
6 

Т
7 

Т
8 

Т
9 

Т
10

 

Т
11

 

Т
12

 

Т
13

 

Т
14

 

Т
15

 

Т
16

 

Т
17

 

Т
18

 

10
0 

5 5 6 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 6 6 

 
Шкала оцінювання 

Сума балів за всіма 
формами навчальної 

діяльності 

Оцінювання за національною  
шкалою  (для заліку) 

90 – 100 

зараховано 
82 – 89 
74 – 81 
64 – 73 
60 – 63 

35 – 59 
2 – не зараховано (з можливістю 

повторної перездачі) 

0 – 34 
2 – не зараховано (з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни) 
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8  Методичне забезпечення дисципліни 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни складається з: 

- конспекту лекцій на паперовому носію; 

- конспекту лекцій на електронному носію; 

- методичних вказівок до виконання практичних завдань. 

-  пакети тестових завдань з кожної темі та загалом для всього курсу 
дисципліни; 

- програмне забезпечення дисципліни для розрахунків на ЕОМ;   

- тестова програма перевірки знань студентів «TEST EEc3TE».  

 
9  Рекомендована література 

Базова 

1. Ковалко М.П. Денисюк С.П. Енергозбереження – пріоритетний 
напрямок державної політики України. – Київ: УЕЗ, 1998. – 506 с. 

2. Приходько М. А. Термодинаміка та теплопередача: Навчальний посібник 
/ М. А. Приходько, Г. Г. Герасимов. - Рівне: НУВГП, 2008. - 250 с.: іл. / 
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: ep3.nu\4m.edu.ua l 847/. 

3. Бордюженко О. М. Основи термодинаміки, теплотехніка та 
теплотехнічне обладнання. 4.1. Технічна термодинаміка. Процеси і апарати для 
високотемпературної обробки матеріалів: інтерактивний комплекс навчально- 
методичного забезпечення / О. М. Бордюженко, В. Л. Шестаков. - Рівне : НУВГП, 
2008.-224с./[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ep3.nuM'm,edu.ua/2258/.  

4. Герасимов Г. Г. Теоретичні основи теплотехніки: Навчальний посібник / 
Г. Г. Герасимов. — Рівне : НУВГП, 2011. - 382 с. : іл. / [Електронний ресурс]. - 
Режим доступу: http://ep3.nuMTn.edu.ua 4737 , 

5. 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. 

6. 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. 

7. Михтарян Н.М. Энергосберегающие технологии в жилищном и 
гражданском строительстве. Київ. - Наукова думка, 2000. - 414 с. 

8. Котлы. TACIS Project No EUK 9406. 1999. - 58 с. 
9. Самохвалов В.С. Вторинні енергетичні ресурси та 

енергозбереження: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224с. 
10. Теплоизоляция.  TACIS Project No EUK 9408. 1999. - 68 с. 
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11. Варфоломеев Ю.М. Тувальбаев Б.Г. Карпов А.О. Малозатратные 
направления снижения расходов ТЭР промышленных предприятий. // 
Пром. Энергетика.- 1994.- № 4. С. 3 – 5. 

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

Допоміжна 

1. Ванюшин Ю.И., Глушко В.И. Утилизация тепла на 
компрессорных станциях магистральных газопроводов. – М.: Недра, 1975. 
– 166 с. 

2. Воинов Д.П., Куперман Л.И., Сушон С.П. Паровые котлы на 
отходящих газах. – К.: Вища шк. Головне вид-во, 1983. – 175 с. 

3. Драганов Б.Х. Использование возобновляемых и вторичных 
энерго-ресурсов в сельском хозяйстве. – К.: Вища шк. Головне вид-во, 
1988. – 56 с. 

4. Колобков П.С., Осипенко В.Д. Использование вторичных 
энергоресурсов черной металлургии. – К.: Техніка, 1979. – 168 с. 

5. Левин Б.И. Использование твердых бытовых отходов в системах 
энергоснабжения. М.: Энергоиздат, 1982. – 224 с. 

6. Остапущенко П.Г. Пути использования вторичных 
энергоресурсов в промышленности строительных материалов. – М.: ВНИИ 
НТИ и экономики пром-сти строит. материалов (ВНИИЭСМ), 1982. – 130 с. 

7. Поз М.Я., Сенатова В.И., Грановский В.Л. Утилизация тепла и 
холода вытяжного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования 
воздуха. – М.: ВНИИИС, 1980 – 96 с. 

8. Хараз Д.И., Псахиз Б.И. Пути использования вторичных 
энергоресурсов в химических производствах.  М.: Химия, 1984.- 222 с. 

10 Інформаційні ресурси 

1. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nuwm.edu.ua /naukova-
biblioteka. 

2. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, пл. 
Короленка, 6) / [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://libr.rv.ua. 

3. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського (м. Київ. 
Голосіївський проспект, 3) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/. 

4. Державна науково-технічна бібліотека України (м. Київ, вул. 
Aнтоновича, 180) / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://gnbt.gov.ua/. 

5. Науково-технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 
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Ігоря Сікорського» (м. Київ, Проспект Перемоги, 37)/ [Електронний 
ресурс].- Режим доступу:  http://www.library.kpi.ua/. http://culonline.com.ua/. 
http:/ela.kpi.ua/handle/123456789/2145. 

6. Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого (м. 
Київ, вул. Грушевського, 1) / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://elib.npl.org/. 

7. Науково-технічна бібліотека Національного університету 
«Львівська політехніка» (м. Львів, вул. Професорська. 1 ) у [Електронний 
ресурс]. - Режим доступу: http:library.lp.edu.ua/ttp. 

8. Науково-технічна бібліотека Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, вул. 
Кирпичева, 2) / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: bl@kpi.kharkov.ua, 
http: //repositorv.kpi.kharkov.ua/handle/KhPl-Press/281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


