
 
 

Опис кредитного модуля 
НП-04 «Енергозбереження в теплопостачанні» 

  
 Статус кредитного модуля  Кредитний   модуль   відноситься   до   циклу  дисциплін 
                                           професійно-практичної підготовки  і є дисципліною за вибором ВНЗ. 
Лектор   Боженко Михайло Федорович, доцент.               
Факультет                 теплоенергетичний 
Кафедра           теоретичної та промислової теплотехніки. 

 
 

І. Загальні відомості      
      Кредитний модуль відноситься до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки і є 
дисципліною за вибором ВНЗ. Передумовою його вивчення є засвоєння знань з кредитних 
модулів, що викладаються попередньо, а саме: “Технічна термодинаміка” (код НП-02); 
“Тепломасообмін” (код НП-03); «Джерела теплопостачання та споживачі теплоти» ” (код П-04). 
     Кредитний модуль надає знання, які є основою для виконання курсового та дипломного 
проектування.             
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ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля 
     Метою вивчення кредитного модуля є отримання студентами знань про стан справ та 
перспективи розвитку напрямку, пов’язаного з енергозбереженням в теплопостачанні, 
включаючи житлові, громадські та промислові будівлі, а також джерела теплопостачання. 
     Завданнями дисципліни є творче усвоєння: 
     - методів оцінки ефективності енергозберігаючих заходів; 
     - принципу роботи пристроїв та установок для утилізації теплоти; 
     - способів зменшення витрат теплоти в системах теплопостачання житлових, громадських та 

промислових будівель. 
     Завданнями вивчення дисципліни є також отримання навичок вибирати та розраховувати 
обладнання для енергозберігаючих заходів, вміння оцінювати їх економічну ефективність. 
 
      

IV. Зміст кредитного модуля     
     Вступ 
Тема  В.1. Визначення      економічної доцільності енергозберігаючих заходів. 
     Розділ 1.  Утилізація теплоти в котельнях. 



 
 
Тема 1.1.  Біметалічні  калорифери   для     утилізації   теплоти   димових газів.  
Тема 1.2.  Контактні   та   контактно-поверхневі   економайзери. 
     Розділ 2.  Енергозбереження в житлових та громадських будівлях. 
Тема 2.1. Зменшення      розрахункових    втрат      теплоти      житловими    будівлями     при 
                    реконструкції. 
Тема 2.2. Зменшення витрат теплоти на опалення   та   ГВС  житлових будівель. 
Тема 2.3. Енергозбереження в громадських будівлях. 
     Розділ 3. Утилізація  теплоти  вентвикидів в громадських будівлях та на промислових 
                                 підприємствах. 
Тема 3.1.  Визначення  економічної  ефективності  утилізації  теплоти вентвикидів.  
Тема 3.2.  Схеми   утилізації,   конструкції    утилізаційного      обладнання,    методика    його  
                   розрахунків та вибору. 

            
 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 
     Основний змістовний матеріал кредитного модуля викладається на лекціях. При розгляді 
схем та конструкцій обладнання студенти очної форми навчання  заздалегідь роздруковують їх 
на комп’ютері за матеріалами викладача, аналогічні рисунки підготовлені на плакатах.  
Використовуються також рекламні проспекти провідних фірм – виробників обладнання.  
     На практичних заняттях студенти виконують розрахунки ефективності додаткового 
утеплення зовнішніх стін, автоматизованого регулювання витрат теплоти на опалення, 
проводять вибір теплоутилізаційних установок для утилізації теплоти димових газів в 
котельнях і т. ін. 
     За допомогою ЕОМ аналізується ефективність використання теплоутилізаторів в котельнях. 
     Студенти очної та заочної форм навчання виконують курсовий проект, який повязаний з 
розрахунками та вибором енергоефективних систем вентиляції та кондиціювання повітря, 
котелень, теплових пунктів, котлів-утилізаторів, систем опалення і ГВП з використанням 
поновлюваних джерел енергії, сушильних установлк та промислових печей. 
     Студенти заочної форми навчання виконують домашню контрольну роботу, яка пов’язана з 
вибором теплоутилізаційного обладнання для утилізації теплоти димових газів котелень, 
додатковим утепленням зовнішніх  обгороджень, зменшенням втрат теплоти через вікна, 
автоматичним регулюванням витрати теплоти на опалення. 
        

 
. 

Основна література 
А. Підручники та навчальні посібники, які знаходяться в НТБ НТУУ «КПІ»: 
1. Боженко М.Ф., Сало В.П.   Енергозбереження  в теплопостачанні : Навч. посіб. – Київ. : 
НТУУ «КПІ», 2008. – 268 с. 
 
Б. Методичні вказівки до домашньої контрольної роботи та курсового проекту   
знаходяться на кафедрі. 
     Індивідуальне консультування здійснюється щотижня за графіком, який доводиться до 
відома студентів на початку семестра. Відвідування консультацій та звіт про виконану 
самостійну роботу є обов’язковими. 
 

 
 
 
 



 
VI. Мова 

     Мова викладання лекцій та проведення практичних занять - українська.  
 

 
VIІ.Характеристика індивідуальних завдань 

     В процесі вивчення дисципліни за індивідуальними завданнями студентами виконується    
курсовий проект (КП) з кредитного модуля за наступною тематикою: 

        - Енергоефективні системи механічної вентиляції і кондиціювання повітря промислових та 
громадських будівель. 

        - Котельні системи централізованого теплопостачання з енергозберігаючими заходами. 
    - Автоматизовані центральні та індивідуальні теплові пункти. 
    - Котли-утилізатори та нагрівачі повітря на теплових трубах. 

         - Системи опалення і ГВП індивідуальних житлових будинків з використанням 
нетрадиційних (поновлюваних) джерел енергії. 

        - Енергозберігаючі заходи в сушильних, холодильних і випарних установках. 
    - Енергозберігаючі заходи в промислових печах. 

Студенти заочної форми навчання виконують домашню контрольну роботу, яка містить 5 
задач з індивідуальними варіантами завдань: 
     1.  Розрахунок параметрів димових газів на виході з котла – на вході в теплоутилізатор. 
Вибір калориферів для утилізації теплоти димових газів за паровим або водогрійним котлом, 
які призначені для нагрівання сирої або хімічно очищеної води. 
     2. Вибір за одним з котлів  (паровим або водогрійним) КТАНа – утилізатора  для нагріву 
сирої та хімічно  очищеної води. 
     3. Вибір оптимальної товщини утеплювача при додатковому утепленні зовнішніх стін 
житлової будівлі. 
     4. Оцінка ефективності встановлення додаткової третьої рами в заповненнях світлових 
отворів житлових будівель. 
     5. Оцінка ефективності автоматичного регулювання витрати теплоти на опалення. 
 

 
 

VIІІ. Методика оцінювання 
 

     З кредитного модуля для студентів очної форми навчання передбачена рейтингова система 
оцінки успішності. 
     Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, що він отримує за: 
     1) виконання аудиторних та домашніх індивідуальних завдань з практичних занять; 
     2) дві модульні контрольні роботи; 
     3) одну розрахункову роботу; 
     4) відповідь на екзамені. 
     Умовою допуску до екзамену є зарахування всіх індивідуальних завдань з практичних 
занять, розрахункової роботи; написані модульні контрольні роботи; а також стартовий рейтинг 
Rс ≥ 34 бали. 
     За відповіді не екзамені при максимальному розмірі екзаменаційної шкали перевод з 
традиційної оцінки в рейтингову оцінку здійснюється за наступними критеріями: 

«відмінно» –            39–44 бали; 
«добре» –                 19–38 балів; 
«задовільно» –           4–18 балів; 
«незадовільно» –        3 бали. 
 

 
 



 
     Отримані під час проведення іспиту бали сумуються з балами стартового рейтингу, 
отриманий  підсумковий  бал  переводиться  у  традиційну  оцінку  згідно  з   наведеною  нижче 
таблицею.   

 
Таблиця переведення рейтингової оцінки з навчальної дисципліни RD 
 

 
            RD = Rс + Rе 

 
   Оцінка ECTS 

 
Традиційна оцінка 

               95...100              A відмінно 
               85...94              B 
               75...84              C 

 
добре 

               65...74              D 
               60...64              E 

 
задовільно 

              RD < 60              Fx незадовільно 
Rс < 34, або не виконані інші 
умови допуску до екзамену 

 
             F 

 
не допущений 

 
 
 

          
IХ. Організація 

    Кредитний модуль вивчається обов’язково всіма студентами спеціальності: 

- у  IХ семестрі  студентами очної форми навчання; 
- у XI семестрі студентами заочної форми навчання. 

 
Контактний телефон лектора: Боженко Михайло Федорович – 454 90 94. 
 


