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Викладачі: 
Бачінский Вячеслав Васильович, к.т.н., доцент  кафедри Процесів та апаратів в 

технології будівельних матеріалів, slawa_dk@ukr.net  - проводить лекційні заняття, 

поточний та підсумковий (семестровий) контроль (ІI-й семестр, курс М-І); 

Під час вивчення даної дисципліни студенти ЗДОБУВАЮТЬ НАВИЧКИ 

РІШЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ 

ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ 

НА ОСНОВІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ТА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. 

Наприклад: Потенціал використання сонячного випромінювання для 

теплопостачання. Основні характеристики сонячного колектора. Основні 

відмінності в режимах роботи сонячної системи. Розрахунок сонячного колектора. 

Переробка пластмас. 

 
Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими дисциплінами:  

- Фізика;  

- В’яжучі речовини;  

- Технологія залізобетону (спецкурс); 

- Будівельне матеріалознавство; 



- Обладнання промисловості будматеріалів; 

- Охорона навколишнього середовища. 

-  

Програмні результати навчання: 

 

ПРН 3.  Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним  

ПРН 4. Структурувати знання, готовність до вирішення складних і проблемних 

питань  

ПРН 5. Акцентовано формулювати думку в усній і письмовій формі державною 

та іноземною мовою  

ПРН 6.  Моделювати, спрощувати, адекватно представляти, порівнювати, 

використовувати відомі рішення в новому додатку, якісно оцінювати кількісні 

результати, їх математично формулювати  

ПРН 8.  Організувати роботи щодо здійснення авторського нагляду при 

виробництві, монтажі, наладці, здачі в експлуатацію продукції та об'єктів 

виробництва  

ПРН 13. Вести організацію налагодження, випробування і здачі в експлуатацію 

об'єктів, зразків нової та модернізованої продукції, що випускається 

підприємством  

ПРН 17 Володіти сучасними версіями систем управління якістю в конкретних 

умовах виробництва на основі міжнародних стандартів 

ПРН 18.  Вести організацію, вдосконалення і освоєння нових технологічних 

процесів виробничого процесу на підприємстві або ділянці, контроль за 

дотриманням технологічної дисципліни, обслуговуванням технологічного 

обладнання та машин  

ПРН 19.  Управляти  технологічним процесом насиченим сучасним, 

високоавтоматизованим обладнанням, а також придбання навиків поєднання 

різноманітних технологічних операцій і різних форм організації виробництва в 

єдиному виробничому процесі 

 

а саме 

 

знати: 
- фізико-хімічні методи аналізу будматеріалів; 

- основні вітчизняні та зарубіжні досягнення в галузі використання поновлюваних 

джерел енергії на підприємствах і сучасних енергозберігаючих технологіях; 

-  основні нормативно-правові документи в галузі енергозбереження, склад 

енергетичного паспорта промислового підприємства; 

- основні енергоефективні технології в галузі будівництва та їх застосування; 

- шляхи економії енергоресурсів в будівництві. 

володіти: 
‒ методами розрахунку енергетичних показників енергетичного та технологічного 

устаткування підприємств і використовувати при цьому нормативну документацію. 

‒ вмінням проектувати і проводити енерго- і ресурсозберігаючі заходи в 



енергоспоживаючих установках, будівлях і спорудах.  
вміти:  
- підбирати та визначати клас і марку будівельних матеріалів; 

- підбирати оптимальні склади різних видів бетону для конструкцій різного 

призначення; 

- знаходити організаційно-технічні рішення по підвищенню ефективності 

використання палива і енергоресурсів в будівництві; 

- проводити самостійну роботу і приймати самостійні рішення в питаннях 

проведення енергетичного аудиту підприємств в рамках своєї професійної 

компетенції; 

- аналізувати інформацію про нові типи енергоефективного обладнання та 

енергозберігаючих технологій, принципах їх дії, методах їх розрахунку, способи 

застосування.  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№п/п Назва тем 

Кількість годин 

лекційні 

заняття 

практичні 
заняття 

самостійну 
роботу 

1 2 3 4 5 

1.1 

Стан проблеми та основні напрямки 

енергозбереження. Структура світового 

енергоспоживання. Динаміка зростання 

енергоспоживання в світі в Україні. Структура і 

тенденції розвитку енергетики України. Основні 

напрямки енергозбереження (Комплексна 

державна програма енергозбереження в Україні). 

Фактори, що обумовлюють актуальність 

енергозбереження. Вартість основних видів 

енергетичних ресурсів в Україні та за кордоном. 

Динаміка зростання цін на енергоносії, теплову 

та електричну енергію. 

1 1 8 

1.2 

Енергетичні закони, закономірності, правила. 

Поняття про енергію. Різні форми енергії. Види 

енергії, що використовуються людиною. 

Перехід енергії з однієї форми в іншу. Джерела 

енергії. Основи енергозбереження в питаннях 

теплообміну. Фізика процесів у стінових 

конструкціях будівель. 

1 1 10 

1.3 

Відновлювані джерела енергії Класифікація 

джерел відновлюваної енергії. Категорії 

поновлюваних джерел енергії: сонячні, вітряні, 

водяні, геотермальні і біомаса. Енергія сонця. 

Розвиток вітрової енергетики. Сучасні вітряні 

установки: їх пристрій, достоїнства і недоліки. 

Розвиток біоенергетики. Джерела біомаси. 

Способи перетворення біомаси в енергію. 

Біомаса лісу. Біогаз. Біодизельне паливо. 

Переваги та недоліки біоенергетики. 

2 2 10 

1.4 Теплові насоси. Загальні дані, принцип роботи. 2 2 10 



Джерела тепла. Можливі гідравлічні схеми, 

приготування гарячої води. Розрахунок 

теплових насосів. Охолодження за допомогою 

теплових насосів. 

1.5 

Сонячні колектори. Сонячна енергія. Огляд 

програми поставок. Конструкція та пристрій 

колекторів. Теплова труба. Теплоносій. Вибір 

типу колектора. Основні принципові схеми, 

особливості проектування ‒ ГВС та система 

опалення. Потенціал використання сонячного 

випромінювання для теплопостачання. Основні 

характеристики сонячного колектора. Основні 

відмінності в режимах роботи сонячної 

системи. Повітряні сонячні колектори. 

2 2 10 

1.6 

Фотоелектричні установки. Розташовувані 

запаси та перспективи використання сонячної 

енергії. Конструкції сонячних панелей 

поглиначів і теплообмінників. Використання 

фотоелектричних перетворювачів. 

2 2 10 

1.7 

Вітроенергетичні ресурси. Загальні 

характеристики вітряних електричних 

установок (ВЕУ). Взаємодія лопаті вітряка з 

потоком повітря. ВЕУ з горизонтальною і 

вертикальною віссю. Зв'язок потужності та 

опору вітряка з параметрами набігаючого 

потоку. Оптимальний режим роботи колеса. 

Статистичні характеристики вітру. ВЕУ для 

виробництва електроенергії і механічної 

роботи. Оптимальне розміщення ВЕУ. 

Економіка та екологія. 

2 2 10 

1.8 

Основні характеристики будівель зберігають 

енергію. Теоретичні основи розрахунків 

енергоспоживання будівлі. Приклад 

енергозберігаючих будівлі («пасивний 

будинок», «термодім»). Архітектура 

енергозберігаючих будівель. Концепція термо-

модернізації. Способи обмеження тепловтрат 

будівлі. Технологія утеплення стін, підлог, 

дахів. Модернізація джерел тепла і 

обігріваючих обладнання. Введення 

індивідуального обліку тепловою енергію. 

Енергозберігаючі інноваційні матеріали і 

конструкції. Енергозберігаючі технології у 

виробництві будівельних матеріалів і 

конструкцій. 

2 2 10 

1.9 

Енергоменеджмент. Енергетичний паспорт 

споживача паливно-енергетичних ресурсів. 

Деякі особливості енергоспоживання в Україні. 

Класифікація можливостей для економії 

енергії. Зміст, мета та етапи енергоаудиту. 

Метрологічне та Термографічне обстеження 

споживачів. Дослідження теплового та 

2 2 10 



енергетичного балансу. Оцінка 

енергоефективності обладнання. Розробка 

заходів з енергозбереження. Вимоги до 

організації робіт з енергозбереження на 

підприємствах, в установах та організаціях 

житлово-комунального господарства Служби 

енергоменеджменту на підприємствах ЖКГ. 

 Всього 16 16 88 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ 

за навчальною дисципліною 

Енергозбереження в будівельній індустрії 

 (ІI-й семестр, курс М-І) 

Мінімальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за навчальною 

дисципліною «Ресурсо -та енергозбереження в будівельній індустрії ІІ» складає 

60 балів і може бути досягнений наступними засобами оцінювання: 

 
Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість у 

семестрі 

Розрахунково-графічна робота 2 15 30 

Практичні роботи (виконання та захист) 16 24 32 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (стандартизовані 

тести), або усне опитування 
1 

21 38 
- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 

Разом  60 100 

 

В розрахунково-графічній роботі передбачено теплотехнічний розрахунок 

таких огороджуючих конструкцій: зовнішньої стіни, перекриття над підвалом та 

горищного перекриття в різних кліматичних зонах території України. 

Студенту потрібно: визначити товщину утеплювача для зовнішньої стіни, 

перекриття над підвалом та горищного перекриття за умови енергозбереження та 

побудувати графік витрат тепла з використанням різних видів палив. 

Робота складається з розрахункової та графічної частини і виконується у вигляді 

пояснювальної записки. 

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи [12]. 

Один раз в семестр проводиться експрес контроль знань – стандартизовані 

тести (30 тестових питань), наприклад 

1. Що не є рідким паливним ресурсом? 

а) мазут,  

б) дизельне паливо;  

в) горючі сланці. 

 

2. Одиницею виміру світлового потоку з точки зору сприйняття його людським оком (яскравості) є  



а) люкс;  

б) довжина хвилі;  

в) люмен. 
 

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь 

яких причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають 

збільшити вже набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань здійснюється у 

вигляді усної бесіди з викладачем. 
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