
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
РЕСУРСО- І ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В МАШИНОБУДУВАННІ 

1. Код: ФП 8. 

2. Назва: Pесурсо- і енергозбереження в машинобудуванні. 

3. Тип: обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський). 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Голотюк Микола 

Віталійович, к.т.н., доцент. 

9. Результати навчання: 
Метою вивчення навчальної дисципліни “Pесурсо- і енергозбереження в машинобудуванні” 

є формування у майбутніх фахівців правильного підходу до постановки і вирішенню проблеми 

ефективного використання ресурсів на основі світового досвіду і державної політики; надання 

студентам базових знань основ з управління ресурсо- і енергозбереженням при розрахунку і 

проектуванні, експлуатації та обслуговуванні вузлів та агрегатів в машинобудуванні. Завданням 

навчальної дисципліни “Pесурсо- і енергозбереження в машинобудуванні” є формування у 

студентів знань в сфері ресурсозбереження матеріального виробництва, експлуатації, ремонті 

машин і обладнання; застосування ресурсозберігаючих технологій; застосування енергії та її ролі 

в суспільстві; питання виробництва, розподілу і споживання енергії та їх екологічні аспекти. 

У результаті вивчення даної дисципліни студенти повинні знати основні засади розвитку 

машинобудування з погляду ресурсо- і енергозбереження; загальні положення 

ресурсозбереження, енергозбереження; шляхи покращення ресурсно-екологічного стану 

технічних об’єктів; оцінку ролі підприємств галузі у створенні екологічно чистих, безвідходних 

виробництв, ресурсо- і енергозберігаючих технологій, як в теоретичному, так і практичному 

відношенні; сучасні прийоми і засоби управляння енергоефективністю і енергозбереженням; 

організацію контролю і обліку ресурсів. Вони повинні вміти визначати ресурсні показників 

надійності машин; прогнозувати залишковий ресурс машин і обладнання; здійснювати оцінку 

ефективності ресурсозберігаючих технологій в технологічних процесах виготовлення і ремонту 

деталей; планувати виробничо-технічний комплекс підприємства з покращення ресурсно-

енергетичних показників; визначати норми витрат матеріальних ресурсів для технічного 

обслуговування і ремонту, відходів і витрат виробництва, витрат матеріалів для відновлювальних 

робіт; використовувати основні прийоми здійснення енергетичного аналізу технологічних 

процесів і обладнання;оцінювати їх функціонально-економічну ефективність, а також 

ефективність енергозберігаючих заходів. 

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

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  

• Вища математика 

• Фізика 

• Теоретична механіка 

• Історія машинобудування 

• Інформатика та комп'ютерна техніка 

• Інтернет технології 

• ТКМ і матеріалознавство 

     Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: 

• Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Основи автоматизації проектування машин 

• Технологічні основи машинобудування 

• Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка 

12. Зміст курсу: 
Змістовий модуль 1. Основи ресурсозбереження 

Паливно-енергетичні ресурси. Енергія, енергетичні ресурси та енергозбереження. 

Первинні викопні енергетичні ресурси та їх потенціал в Україні. Підвищення ефективності 

використання паливно-енергетичних ресурсів. Загальні положення з нормування витрат паливно-

енергетичних ресурсів. Ресурсозбереження технічних об’єктів. Поняття технічного ресурсу 

об’єктів. Зміна стану технічних об’єктів в процесі їх експлуатації. Економічне значення 

проблеми ресурсу. Прогнозування залишкового ресурсу технічних об’єктів за результатами 

контролю їх технічного стану. Ресурсозбереження при виготовленні машинобудівної 
продукції. Взаємозв’язок робіт із забезпечення ресурсозбереження та якості машинобудівної 

продукції в цілому. Класифікація і групування ресурсозберігаючих показників. 

Ресурсозбереження виробничих процесів виготовлення машинобудівної продукції. Оцінка 

ефективності використання матеріальних ресурсів. Ресурсо- і енергозбереження ремонтного 
виробництва. Відновлення деталей машин і обладнання – один з резервів економії всіх видів 

ресурсів. Оцінка енергетичної ефективності ремонтного виробництва. Розрахунок потреб в 

основних матеріально-технічних ресурсах ремонтного підприємства. Розрахунок потреб 

ремонтного підприємства в основних виробничих енергетичних ресурсах. 

Змістовий модуль 2. Основи енергозбереження 
Управління енергозбереженням та енергоспоживанням на виробничому підприємстві. 

Енергетичне господарство виробничого підприємства. Енергетичне обстеження виробничого 

підприємства. Енергетичний баланс виробничого підприємства. Енергозберігаючі заходи на 

виробничому підприємстві. Використання біопалива в якості поновлюваного джерела 
енергії. Стан і перспективи застосування альтернативних джерел енергії. Законодавча база щодо 

розвитку альтернативних джерел і видів енергії. Використання енергії біопалива. Екологічний 
аспект ресурсо- і енергозбереження. Екологічне оновлення машинобудівного комплексу. 

Антропогенний вплив машинобудування на довкілля. Санітарно-гігієнічне нормування. Еколого-

економічна ефективність ресурсозбереження на рівні підприємства. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Бакалін Ю.І. Енергозбереження та енергетичний менеджмент: навч. пос. / Бакалін Ю.І. – [3-

є вид., перероб. та доп.] – Харків: БУРУНіК, 2006. – 320 с. 

2. Корчемний М. Енергозбереження в агропромисловому комплексі: монографічне видання / 

Микола Корчемний, Валерій Федорейко, Володимир Щербань. – Тернопіль: Підручники і 

посібники, 2001. – 984 с. 

3. Енергозбереження засобами промислового електропривода / О.М. Закладний, А.В. 

Праховник, О.І. Соловей. – Київ: Кондор, 2005. – 408 с. 

4. Мельник Л.Г., Скоков С.А., Сотник И.Н. Эколого-экономические основы 

ресурсосбережения: монография / Под ред. И.Н. Сотника. – Сумы: ИТД «Университетская 

книга», 2006. – 229 с. 

5. Сердюк Т.В. Організаційно-економічний механізм енергозбереження в промисловості: 

Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2005. – 131 с. 

6. Андрижевский А.А. Энергосбережение и энергетический менеджмент: учеб. пособие / А.А. 

Андрижевский, В.И. Володин. 2-е изд., испр. – Мн.: Выш. шк., 2005. – 294 с. 

7.  Зеркалов Д.В. Правова основа енергозбереженняю Довідник. – К.: КНТ, 2007. – 400 с. 

(Серія: „Енергозбереження в Україні”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Зеркалов Д.В. Енергозбереження в Україні [Електронний ресурс]: У п’яти книгах. Книга 

друга: Організація використання енергоресурсів. Довідник / Д. В. Зеркалов. – Електрон. дані. – 

К.: Основа, 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 512 Mb 

RAM; Windows 98/2000/XP; Acrobat Reader 7.0. – Назва з тит. екрана. 

9. Волков Б.Н. Основы ресурсосбережения в машиностроении / Б.Н. Волков, Г.А. Яновский. – 

Л: Политехника, 1991. – 183 с. 

10. Потравный И.М. Ресурсосбережение и охрана окружающей среды / И.М. Потравный, В.Б. 

Захожай. – К: Урожай, 1990. – 285 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, 

використання мультимедійних засобів. 

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

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 3 семестру. 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри       д.т.н., професор Кравець С.В. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REVIEW OF THE DISCIPLINE 
RESOURCE AND ENERGY CONSERVATION IN MECHANICAL ENGINEERING 

1. Code: FP 8. 

2. Title: Resource-saving and energy efficiency in Engineering.  

3. Type: Compulsory. 

4. Higher education level: I (Bachelor course). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2. 

6. Semester when the discipline is studied: 3. 

7. Number of established ECTS credits: 3. 

8. Surname, lecturer's initials, scientific degree, position: Mykola Holotiuk, Ph.D., Associate 

Professor. 

9. Results of studies: 

The purpose of studying the discipline “Resource and Energy Conservation in Mechanical 

Engineering” is the formation of the future specialists of the correct approach in the formulation and 

solution of resources' efficient use problem based on world experience and state policy; the providing 

students with basic knowledge of the basics of management of resource and energy conservation in the 

calculation, design, operation and servicing of units and aggregates in engineering. The task of the 

discipline “Resource and Energy Conservation in Mechanical Engineering” is the formation of students’ 

knowledge in the field of resource conservation of material production, operation and repair of machines 

and equipment; the application of resource-saving technologies; the use of energy and its role in society; 

the issues of production, distribution and consumption of energy and their environmental aspects. 

After studying this discipline the student must be able to know the basic principles of mechanical 

engineering development in terms of resource and energy conservation; the general provisions of 

resource saving and energy conservation; the ways of improving the resource-ecological state of 

technical objects; the assessment of the role of industry in creating of ecological clean and non-waste 

productions, resource and energy saving technologies, by theoretically and practically ways; the modern 

methods and means of managing energy efficiency and conservation; the organization of control and 

resource accounting. They must be able to determine the resource indicators of machine reliability; to 

predict the residual life of machinery and equipment; to evaluate the efficiency of resource-saving 

technologies in technological processes of manufacture and repair of details; to plan the production and 

technical complex of the enterprise for improvement of resource and energy indicators; to determine 

rates of material resources for maintenance and repair, of waste and production costs, of the cost of 

materials for restorative works; to use the basic techniques for the energy analysis of technological 

processes and equipment, to evaluate their functional and economic efficiency and the effectiveness of 

energy saving measures. 

10. Forms of organizing classes: lectures, practicals, self-dependent work, control (credit). 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
• Higher Mathematics 

• Physics 

• Theoretical Mechanics 

• History of Engineering 

• Computer Science and Computer Technology 

• Internet Technology 

• SMT and Materials Science 

Disciplines studying in conjunction with the specified discipline: 
• Interchangeability, Standardization and Technical Measurements 

• Fundamentals of Automation Designing Machines 

• Technological Foundations of Mechanical Engineering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Electrical Engineering, Electronics and Microprocessor Technology 

12. Course contents:  
Content module 1. Fundamental of resource saving 

Fuel and power resources. Energy, energy resources and energy conservation. Primary fossil 

energy resources and their potential in Ukraine. Improving the efficiency of using fuel and power 

resources. Substantive provisions of the cost regulation of fuel and power resources. Resource saving of 
technical objects. Concept of technical resource of objects. Changing the status of technical objects 

during their operation. The economic significance of the resource problem. Forecasting of the residual 

resource of technical objects by results of control of their technical condition. Resource saving in 
machine-building products manufacturing. Interconnection of works on providing of resource saving 

and quality of machine-building products in general. Classification and grouping of resource-saving 

indicators. Resource-saving of production processes of machine-building products manufacturing. 

Performance assessment of material resources using. Resource and energy conservation of repair 
enterprises. The restoration of machines' parts and equipment is one of the reserves of economy for all 

kinds of resources. Assessment of energy performance of repair enterprises. Calculation of needs for the 

main material and technical resources of repair enterprise. Calculation of the needs of repair enterprise 

for the main energy production resources. 

Content module 2. Fundamental of energy conservation 
Management of energy conservation and energy consumption at a production enterprise. 

Energy industry of a production enterprise. Energy survey of a production enterprise. Energy balance of 

a production enterprise. Energy saving measures at a production enterprise. The use of biofuel as a 
renewable energy source. Status and prospects of using alternative energy sources. Legislation to the 

development of alternative sources and types of energy. Use of biofuel's energy. Environmental aspect 
of resource and energy conservation. Ecological renewal of the mechanical engineering complex. 

Human impact of mechanical engineering on the environment. Sanitary norms and hygienic standards. 

Ecological and economic efficiency of resource saving at the enterprise. 

13. Recommended educational editions:  
1. Bakalin Yu.i. Energy conservation and energy management: textbook /Bakalìn Yi – Kharkiv: 

BURUNіK, 2006. – 320 p. 

2. Korchemnyi M. Energy conservation in the agro-industrial complex: monographic edition 

/Mykolai Korchemnyi, Valerii Fedoreiko, Volodymyr Shcherban. - Ternopil: Textbooks and manuals, 

2001. - 984 p. 

3. Energy conservation by means of industrial electric drive / О.М. Zakladnyi, A.V. Prakhovnyk, O.I. 

Solovei. - Kyiv: Condor, 2005. - 408 p. 

4. Mel’nyk L.G., Skokov S.A., Sotnyk I.N. Ecological and economic foundations of resource-saving: 

monograph, ed. I.N. Sotnyk - Sumy: IED "University Book", 2006. - 229 p. 

5. Serdyuk T.V. Organizational and Economic Mechanism of Energy Conservation in Industry: 

Monograph. - Vinnytsya: UNIVERSUM, 2005. - 131 p. 

6. Andryzhevskyi A.A. Energy conservation and energy management: tutorial / A.A. Andryzhevskyi, 

V.I. Volodyn, 2nd ed., Correction - Mn .: Up Shk., 2005. - 294 p. 

7. Zerkalov D.V. Legal Basis of Energy Conservation. Directory - K .: CST, 2007. - 400 p. (Series: 

"Energy Conservation in Ukraine"). 

8. Zerkalov D.V. Energy conservation in Ukraine [Electronic resource]: in five books, second book: 

Organization of energy resources using. Directory / D.V. Zerkalov. - K.: Basis, 2009. 

9. Volkov B.N. Fundamentals of resource-saving in mechanical engineering / B.N. Volkov, G.A. 

Yanovskyi - L.: Polytechnic, 1991. - 183 p. 

10. Potravnyi I.M. Resource-saving and Environmental Protection / І.М. Potravnyi, V.B. Zachozhai - 

K: Urozhai, 1990. - 285 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Lectures (16 hours), practicals (14 hours), self-dependent work (60 hours). Total – 90 hours. 

Methods and technologies: interactive lectures, elements of problem-based lecture, individual tasks, use 

of multimedia. 

15. Forms and assessment criteria: 
100-point scale of assessment. 

Current control: testing, interviewing, assessing self-dependent work. 

Final control: credit. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Head of the Chair      Kravets S.V., Doctor of Engineering, professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


