
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Енергозбереження та відновлювані джерела енергії»  

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» за 

напрямом підготовки 6.100102  – «Процеси, машини та обладнання 

агропромислового виробництва» 

 

Обов’язкова частина, дисципліни професійної підготовки. 

Загальна кількість годин та кредитів становить 90  годин, 2,5 кредитів 

ЄКТС.  

 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 

освіти – вибіркова.  

 

Програма навчальної дисципліни «Енергозбереження та відновлювані 

джерела енергії» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

«Бакалавр» за напрямом підготовки 6.100102  – «Процеси, машини та 

обладнання агропромислового виробництва» 

Мета навчальної дисципліни: вивчення засобів і систем 

енергозабезпечення технологічних процесів сільськогосподарського 

виробництва та загальних принципів енергозбереження. Освоєння методів 

створення і експлуатації систем енергозабезпечення на основі 

енергозберігаючих технологій та відновлюваних джерел енергії 

Предмет дисципліни:  енергозберігаючі технології та відновлювані 

джерела енергії. Методологія та методика побудови енергозабезпечення 

технологічних об`єктів сільськогосподарського виробництва на основі 

енергозберігаючих технологій та ВДЕ.   

Завдання навчальної дисципліни: за нинішніх умов у собівартості 

продукції є велика доля енергетичної складової. Підвищення 

енергоефективності дозволяє значно зменшити ціну сільськогосподарської 

продукції, підвищити енергетичну безпеку та зменшити негативний вплив на 

навколишнє середовище. Вивчення основних принципів та інструментарію 

енергозабезпечення на основі енергозберігаючих технологій та 

відновлюваних джерел енергії дозволяє перейти на новий рівень ефективності 

використання енергії у технологічних процесах сільськогосподарського 

виробництва та переробної галузі. 

Програма навчальної дисципліни 

Загальні поняття  з енергозбереження. Стан енергозбереження в Україні 

та світі.  Перспективи розвитку енергозберігаючих технологій.  Методи 

енергозбереження.  

Методика проведення енергетичних обстежень та основні методи 

економії енергоресурсів . Зменшення теплових втрат. Методи оцінки 

очікуваної ефективності впровадження енергозберігаючих технологій. 



Методи економії ПММ на рухомому складі техніки. Оптимізація 

технологічних процесів як метод енергозбереження.  

Використання вторинної енергії.  Автоматизація технологій як метод 

енергозбереження.  Системи рекуперації, рециркуляції. Поняття теплового 

насосу. Принцип дії та конструкція. Використання скидної енергії та 

внутрішньої енергії технологічних процесів за допомогою теплових насосів.  

Гідро та геотермальна енергетика. Гідроенергетика. Види та конструкція 

ГЕС. Види турбін.   

Геотермальна енергія. Її види та способи використання. Способи 

використання теплової енергії за допомогою теплових насосів. Конструкція 

теплових насосів та типові схеми використання теплових насосів.  

Сонячна енергія. Сонячна електроенергетика. Фотовольтаїка. Принцип 

роботи сонячних елементів.  Види фотоелементів. Фотовольтажні системи. 

Конструкція та розрахунок потужності основних елементів системи. 

Теплоенергетика. Геліосистеми.  

Вітрова енергетика. Вітровий потенціал. Шорсткість території. ВЕУ з 

вертикальною віссю обертання. ВЕУ з горизонтальною віссю обертання. 

Конструкція ВЕУ. Види підключень. Управління.  

Енергія біомаси. Способи використання біомаси та основні види 

обладнання для переробки та видобутку енергії з біомаси. Твердопаливні 

котли. Безпосереднє спалення біомаси. Згазовування біомаси рослинного 

походження. Технології виготовлення пелет та брикетів з біомаси рослинного 

походження. Біогаз та біопаливо. 

Побудова замкненого циклу використання енергії біомаси. 

Синергетичний ефект використання  комплексних систем відновлюваних 

джерел енергії. 

  


