


 
 

  

Об'єктом енергетичного аудиту може бути будь-яке підприємство, енергетична 
установка, будівля, агрегат, який споживає або виробляє енергію. 

Призначенням енергетичного аудиту є вирішення наступних завдань: 
-складання карти використання об'єктом паливно-енергетичних ресурсів; 
розробка організаційних і технічних заходів, спрямованих на зниження втрат енергії; 
-визначення потенціалу енергозбереження; 
-фінансова оцінка енергозберігаючих заходів. 

 
2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Години Кредити Семестр  
І 

Всього годин за навчальним планом, з них: 180 6 180 
Аудиторні заняття, у т.ч:  60  60 

лекції 30  30 
практичні заняття 30  30 
лабораторні роботи    

Самостійна робота, у т.ч:  120  120 
   підготовка до аудиторних занять 30  30 
   підготовка до контрольних заходів 15  15 
  опрацювання розділів програми, які  
   не викладаються на лекціях 

15  15 

   виконання курсового проекту 30  30 
  підготовка до екзамену 30  30 
Форма підсумкового контролю   екзамен 

 
3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 
Мета дисципліни «Енергоресурсозбереження та енергоаудит» - засвоєння знань, вмінь 

та навиків по питанням організації та порядку проведення енергетичних обстежень 
споживачів енергоресурсів, а також по проведенню заходів в області енергозбереження. 

 
Завдання дисципліни «Енергоресурсозбереження та енергоаудит» - вивчення правової 

бази в області енергоаудиту та енергозбереження, аналіз структури енергоспоживання 
обєктів промисловості та битового сектору, складу документації енергетичного паспорту 
підприємств та будівель, методики проведення енергоаудиту, методів та приладів його 
забезпечення. 

 
Пререквізити дисципліни полягають в отриманих компетентностях та результатах 

навчання на освітньому рівні бакалавр. 
 
Постреквізити дисципліни «Енергоресурсозбереження та енергоаудит» - застосування 

отриманих компетентностей та результатів навчання при проходженні виробничої та 
переддипломної практики, при виконанні та захисті кваліфікаційної роботи,а також в 
подальшій професійній діяльності. 

 
Компетентності: У результаті вивчення дисципліни «Енергоресурсозбереження та 

енергоаудит» здобувач вищої освіти отримує наступні компетентності: загальні ЗК3, ЗК8, 
ЗК13; спеціальні: ФК1, ФК7 (Розділ VI освітньо-наукової програми «Водопостачання та 
водовідведення» СВО ПДАБА – 192 мн – 2018). 

 



 
 

  

Заплановані результати навчання. У результаті вивчення дисципліни 
«Енергоресурсозбереження та енергоаудит» здобувач вищої освіти повинен отримати 
програмні результати навчання ЗН3, ЗН4, ЗН5, ЗН6, ЗН7, ЗН8, ЗН9, ЗН10, ЗН12, УМ1, УМ3, 
УМ4, УМ6, УМ11, УМ12, КОМ2, АіВ1, АіВ-2 (Розділ VI освітньо-наукової програми 
«Водопостачання та водовідведення» СВО ПДАБА – 192 мн – 2018), а саме: 

знати: нормативно-правові акти, на основі яких проводиться енергоаудит, мету та 
завдання його проведення, склад документації, яка включена в енергетичний паспорт 
об’єкту, методику проведення енергоаудиту, способи оцінювання ефективності 
енергозберігаючих заходів, основи планування енергозбереження, переваги різних схем 
використання енергії, напрямки вдосконалення технологій використання енергії, традиційні 
та нетрадиційні енергоресурси; 

вміти: аналізувати структуру енергоспоживання об’єкту, використовувати прилади та 
обладнання для обліку води, газу та електроенергії, використовувати методи розрахунку 
втрат теплоти, сучасні технології заощадження енергії. 

Методи навчання -наочний (ілюстрації, демонстрації, спостереження),  словесний   
(пояснення, роз'яснення, лекція, дискусія, диспут), робота з книгою (читання, вивчення, 
реферування, швидкий огляд, цитування.) Методи навчання спрямовані на набуття знань, 
формування умінь і навичок, використання знань, творчу діяльність, закріплення матеріалу, 
перевірку знань, умінь, навичок. 

Форми навчання – індивідуальні, групові, колективні, фронтальні. 
 

4. СТРУКТУРА (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва змістових модулів і тем 
Кількість годин, у тому числі

усього л п лаб. с.р 
Змістовий модуль 1. Нормування та споживання енергії 

1. Введення. Нормативна та правова база 
енргоаудиту. 

3 2   1 

2. Енергетичне обстеження. Прилади обліку 
використання енергоресурсів. 

3 2   1 

3. Нормування споживання енергії. Класи 
енергетичної ефективності. 

3 2   1 

4. Потенціал енергозбереження. Використання 
енергетичних ресурсів. 

3 2   1 

5. Оцінка споживачів енергоресурсів. 3 2   1 
6.Нормування витрат енергії. Моделювання 
питомих витрат паливно-енергетиних ресурсів 

3  2  1 

7.Збір даних до листа опитування об’єкта 
споживання енергії 

3  2  1 

8.Проведення енергетичного аудиту типових 
об’єктів 

3  2  1 

9.Визначення енергетичної ефективності 
приладів та об’єктів 

3  2  1 

10.Розробка рекомендацій за результатами 
енергоаудиту 

3  2  1 

11. Самостійна робота, у т.ч.:      
Підготовка до контрольних заходів 5    5 
Опрацювання розділів програми, які не 
викладаються на лекціях 

5    5 

Разом за змістовим модулем 1 40 10 10  20 


















