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Передумови для вивчення дисципліни – використання результатів 

навчання, набутих під час вивчення компонент: «Вища математика», 

«Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови», «Вступ до фаху», «Основи 

енергетичного менеджменту». 

Мета вивчення дисципліни. Ознайомлення з правовими, технічними, 

науковими засадами енергетичного аудиту, отримання стійких знань з 

ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР), набуття досвіду 

складання бізнес-плану проведення енергетичного обстеження об’єкта.   

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач в результаті 

вивчення дисципліни. 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. Здатність 

застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел. Здатність виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми. Здатність вирішувати практичні задачі із залученням методів 

математики, фізики та електротехніки. Усвідомлення необхідності постійно 

розширювати власні знання про нові технології в електроенергетиці, 

електротехніці та електромеханіці. Усвідомлення необхідності підвищення 
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ефективності електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного 

устаткування. 

Програмні результати навчання 

Обирати і застосовувати придатні методи для аналізу і синтезу 

електромеханічних та електроенергетичних систем із заданими показниками. 

Уміти оцінювати енергоефективність та надійність роботи 

електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем. 

Знаходити необхідну інформацію в науково-технічній літературі, базах даних 

та інших джерелах інформації, оцінювати її релевантність та достовірність. 

Вільно спілкуватися з професійних проблем державною та іноземною 

мовами усно і письмово, обговорювати результати професійної діяльності з 

фахівцями та нефахівцями, аргументувати свою позицію з дискусійних питань. 

Розуміти основні принципи і завдання технічної та екологічної безпеки 

об’єктів електротехніки та електромеханіки, враховувати їх при прийнятті рішень. 

Вміти самостійно вчитися, опановувати нові знання і вдосконалювати 

навички роботи з сучасним обладнанням, вимірювальною технікою та 

прикладним програмним забезпеченням. 

Застосовувати придатні емпіричні і теоретичні методи для зменшення втрат 

електричної енергії при її виробництві, транспортуванні, розподіленні та 

використанні. 

Здатність складати паливно-енергетичні баланси, плани та прогнози 

енерговикористання; визначати показники енергетичної ефективності (норми 

витрат); розробляти техніко-економічне обґрунтування енергозберігаючих 

заходів; проводити вибір технічних рішень з необхідним обґрунтуванням рішень. 

 

Тематика 

Змістовий модуль 1. Організаційні, наукові та правові засади енергетичного 

аудиту 

Тема 1. Вступ. Основні положення і поняття. Мета і завдання енергетичного 

аудиту та вимоги до нього. 

Тема 2. Процедура проведення енергетичного аудиту.  

Тема 3. Правова основа діяльності енергоаудиту. 

Тема 4. Загальні аспекти вимірювання в енергетичному аудиті. 

Тема 5. Паливно-енергетичні баланси.  

Тема 6. Нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР). 

Тема 7. Прогнозування і планування споживання ПЕР. 

Змістовий модуль 2. Заходи з енергозбереження на об’єктах проведення 

енергетичного аудиту 

Тема 8. Оцінка потенціалу енергозбереження промислових підприємств. 

Тема 9. Типові об’єкти енергетичного аудиту та енергозберігаючі 

рекомендації. 

Тема 10. Багатокритеріальна модель вирішення задачі вибору 

енергозберігаючого обладнання і технологій. 

Тема 11. Шляхи підвищення енергоефективності деяких енергетичних 

установок. 
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Тема 12. Економічні аспекти енергозбереження. 

Тема 13.. Екологічні аспекти енергетичного аудиту. 

Тема 14 . Розроблення бізнес-плану в сфері енергозбереження. 

 

Теми лабораторних занять 

1. Знайомство з основними функціями електронних таблиць Microsoft Excel 

для їх використання під час проведення енергетичного аудиту. 

2. Основні прийоми автоматизації прийняття проектних рішень в 

середовищі Excel під час проведення енергетичного аудиту. 

3. Автоматизація вибору даних з бази даних на робочих листах Excel під час 

проведення енергетичного аудиту. 

4. Інтерпретація вимірювання величин під час проведення енергетичного 

аудиту. 

5. Використання паливно-енергетичних балансів як інструментів 

енергозбереження. 

6. Використання норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів як 

інструментів енергозбереження. 

7. Побудова прогнозів споживання паливно-енергетичних ресурсів на 

підприємстві. 

8. Дослідження багатокритеріальної моделі вирішення задачі вибору 

енергозберігаючого обладнання і технологій. 
 

Індивідуальні завдання 

Підготовка реферату та доповіді на щорічну науково-теоретичну 

конференцію викладачів, співробітників та студентів ВНТУ. 

 

Контроль. Поточний контроль, який здійснюється у формі фронтального, 

індивідуального чи комбінованого опитування студентів під час лабораторних 

занять, колоквіумів, тестування, заліку. 
 

Оцінювання результатів навчання 

Вид роботи 
Модуль Разом 

1 2 

1. Виконання лабораторних робіт  20 20 40 

2. Виконання завдань з СРС 10 10 20 

3. Колоквіуми  20 20 40 

Всього 50 50 100 

 

Політика курсу 

Викладач та всі здобувачі, що вивчають цей курс, зобов’язуються 

дотримуватись таких положень Кодекс етики ВНТУ, Положення про академічну 

доброчесність студентів та науково-педагогічних працівників ВНТУ, Положення 

про рейтингову систему оцінювання досягнень студентів у ВНТУ та розуміють, 

що за їх порушення несуть особисту відповідальність. 
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