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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
Дисципліна «Енергоефективність та енергозбереження» використовується для формування знань 
студентів, надання рішень для екологічної енергетики та самостійного використання теорії, науки, 
техніки та екологічних знань для вирішення питань організації та управління системами 
відновлюваної енергетики. Дати студентам можливість зрозуміти поняття енергоефективності та 
виявити, що проблеми енергозбереження зросли; розглянути тенденцію підвищення рівня 
енергоефективності у виробництві енергії; зрозуміти світовий досвід у сфері енергоефективності    і 
енергозбереження; методи енергозбереження стимулювати збереження та світовий    досвід, а також 
нетрадиційні та відновлювані види енергії 

СТРУКТУРА КУРСУ 
 

№ з/п Тема Результати навчання Завдання 

 
 
 
1 

Поняття  енергії та 
енергозбереження 

Знати історичні аспекти виникнення 
енергозбереження. Поняття енергії, її роль в житті 
людини і суспільства. Основні поняття 
енергозбереження. Загальні засади Закону України 
про енергозбереження. Енергетичні закони. Закон 
збереження енергії. Закон якості енергії. Види 
енергії. Енергетична основа життєдіяльності 
людини: структура сучасного енергоспоживання. 
Енергоємність природних речовин та перетворення 
енергії 

тести, 
питання 

 
 
 
 
2 

Джерела  енергії Знати первинні та вторинні енергоресурси. 
Невідновлювані джерела енергії: вугілля, торф, 
нафта, природній газ. Традиційні способи 
виробництва теплової та електричної енергії. 
Атомна енергетика. Відновлювані джерела енергії. 
Сонячна енергія. Сонячна теплова енергетика. 
Фотоенергетика. Енергія вітру. Гідроенергетика. 
Енергія хвилів та припливів. Біоенергетика. 
Спалювання біомаси. Газифікація. Біогаз. 
Біопаливо. Геотермальна енергія. 

тести, 
питання, 
кейси 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 
Освітньо-професійна програма  - «Соціальне 
забезпечення» 
Кількість кредитів –5 
Рік навчання – 2, семестр – 4 
Мова викладання – українська 

Керівник курсу: к.е.н., доцент Ольга Завитій 
 



3 

Енергоспоживання Знати історію енергоспоживання. Нерівномірний 
розподіл енергії. Енергія і довкілля: наслідки 
неконтрольованого та нераціонального 
енергоспоживання для довкілля. Парниковий 
ефект. Кислотні дощі. Теплове забруднення. 
Енергетичні кризи. 

тести, 
питання, 
кейси 

4 

Сталий розвиток та 
пом’якшення клімату 

Знати основні поняття сталого розвитку. Сталий 
розвиток та міжнародний процес. Глобальне 
потепління та зміна клімату. Кліматичні сценарії та 
можливі наслідки. Пом’якшення змін клімату: 
проблеми та рішення. Клімат та глобальне 
потепління. Планетарний клімат і парниковий 
ефект. Наслідки змін клімату. Неконтрольований 
парниковий ефект. Підвищення рівня моря. 
Дефіцит питної води. Падіння врожайності. 
Міжнародні аспекти проблеми зміни клімату 

питання, 
кейси 

5 

Проблеми екології, 
пов’язані з 
енергетикою. Джерела 
забруднення довкілля 

Знати природні чинники і процеси впливу на 
природу. Вплив використання енергоресурсів на 
стан довкілля. Забруднення природи. Приклади 
заходів, що поліпшують екологічний стан довкілля. 
Енергозбереження і охорона довкілля. 
Законодавство, що регламентує світову і 
національну екологічну безпеку. Стан екології в 
Україні. Наслідки екологічних катастроф 

тести, 
питання, 
кейси 

6 

Екологічні       
аспекти 
функціонування 
паливно-енергетичного 
комплексу України 

Знати структуру паливно-енергетичного комплексу 
України. Основні галузі паливно- енергетичного 
комплексу України. Місце паливно- енергетичного 
комплексу України та його зв'язок з біосферою. 
Вплив паливно-енергетичного комплексу України 
на навколишнє середовище. Шляхи екологізації 
паливно-енергетичного комплексу України та 
концепція національної екологічної політики 
України 

тести, 
питання, 
кейси 

7 

Методи ощадного 
використання енергії 

Знати основні принципи енергозбереження. 
Енергозбереження на практиці. Обігрівання 
приміщень. Потенціал енергозбереження в 
системах тепло- та гарячого водопостачання. 
Енергетичне маркування. Енергозбереження на 
муніципальному рівні. Споживання і вторинна 
переробка 

тести, 
питання, 
кейси 

8 

Потенціал 
енергоефективності та 
енергозбереження на 
підприємстві 

Знати особливості енергетичної політики на 
підприємстві. Вибір типу енергоносія. 
Енергетичний баланс підприємства. Потоки енергії, 
що споживаються на підприємстві. Організація 
енергозбереження на підприємстві. Організація 
енергозбереження на підприємстві та місце в цьому 
процесі конкретного робітника. Частка 
енергоресурсів у собівартості продукції 
підприємства. Альтернативні джерела енергії що 
використовуються на підприємстві. Вплив 
підприємства на екологію довкілля і визначення 
шляхів її зменшення 

тести, 
питання 



9 

Підвищення 
енергоефективності на 
робочому місці 

Знати аналіз трудових ресурсів на робочому місці 
та визначення видів енергоресурсів, що потрібні     
для їх виконання (енергетичний аудит робочого 
місця). Розроблення заходів з енергозбереження на 
робочому місці з урахуванням дотримання правил і 
норм безпеки та гігієни праці. Нормативна база з 
енергозбереження та економічне стимулювання 
енергозбереження на робочому місці. Навчальний 
заклад - робоче місце студента. Потенціал 
енергоефективності навчального закладу 
(розроблення проекту). 

тести, 
ситуаційні 
задачі 

10 

Потенціал 
енергоефективності у 
побуті 

Знати види енергії, що споживаються в побуті, 
енергетичний аудит квартири, будинку. Аналіз 
втрат тепла в будинку (квартирі). Облік 
використання енергоресурсів в квартирі ( будинку) 
та економічна ефективність їх використання. 
Розроблення проекту з енергозбереження в будинку 
(квартирі) з урахуванням дотримання правил 
енергетичної безпеки в побуті. Приклади 
використання в побуті альтернативних джерел 

тести, 
ситуаційні 
задачі 

11 

Основи 
енергетичного 
менеджменту 

Знати поняття енергетичного менеджменту. 
Основні обов’язки енергетичного менеджера. 
Впровадження енергетичного менеджменту. 
Енергетичні аудити і обстеження 

тести, 
питання , 
кейси 

12 
Енергетичний 
 аудит 

Знати суть енергетичного аудиту. Чому потрібно 
проводити енергетичний аудит. Вміти проводити 
енергетичний аудит на підприємстві. 

тести, 
питання , 
кейси 

13 

Енергетична 
 безпека 

Знати сутність та можливості енергетичної безпеки. 
Вміти здійснювати розробку заходів щодо 
диверсифікації джерел постачання енергоресурсів і 
забезпечення енергетичної безпеки на 
підприємстві. 

презентація 
лекції, 
семінари 
підсумкове 
тестування 
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Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 
 

Види оцінювання % від остаточної 
оцінки 

Модуль 1 
1. Усне опитування під час заняття  (6 тем по 5 балів = 30 
балів)  
2. Модульна контрольна робота = 70 балів  

30 

Модуль 2  
1. Усне опитування під час заняття  (7 тем по 5 балів = 35 
балів)  
2. Ректорська контрольна робота = 65 балів 

40 

Модуль 3  
1. Написання КПІЗ = 40 балів 
2. Захист КПІЗ = 40 балів 
3. Розв’язування завдань під час тренінгу = 20 балів 

30 

 
 

Шкала оцінювання студентів: 
ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 
C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 



FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного 
складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


