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Вступ 

  

Програму навчальної дисципліни «Вторинні енергоресурси в 

теплоенергетиці та їх використання» складено відповідно до освітньо-

наукової програми 14 «Електрична інженерія» третього науково-освітнього 

рівня вищої освіти  спеціальності 144  «Теплоенергетика». 

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки. 

Статус навчальної дисципліни –вибіркова.  

Обсяг навчальної дисципліни 3,0  кредитів ЄКТС. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення курсу базується на таких курсах: 

«Технічна термодинаміка», «Тепломасообмін», «Котельні установки». Курс 

«Вторинні енергоресурси в теплоенергетиці та їх використання» є 

елементом підготовки спеціалізованих дисциплін фізико-енергетичного 

циклу, що забезпечує індивідуальну наукову роботу аспірантів. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета навчальної дисципліни. 

  Основною метою навчальної дисципліни «Вторинні енергоресурси в 

теплоенергетиці та їх використання» є отримання аспірантами знань щодо 

методів і установок для використання вторинних енергоресурсів в 

енергетичному господарстві. Прослухавши курс, аспіранти повинні вміти 

самостійно формулювати, аналізувати і вирішувати завдання з розроблення 

та реалізації енергозберігаючих заходів, пов’язаних з використанням  

вторинних енергоресурсів. А також, виконувати дослідження і робити 

обґрунтовані висновки за результатами досліджень характеристик систем 

утилізації вторинних енергоресурсів. 



 

 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни. 

Після засвоєння навчальної дисципліни аспіранти мають 

продемонструвати такі результати навчання:  

ЗДАТНІСТЬ 

  Самостійно формулювати, аналізувати і вирішувати завдання з 

розроблення та реалізації енергозберігаючих заходів, пов’язаних з 

використанням вторинних енергоресурсів (ВЕР); 

  Самостійно робити розрахунки характеристик тепло- утилізаційних 

систем різного призначення;  

 Виконувати дослідження і робити обґрунтовані висновки при 

досліджені ефективності використання ВЕР; 

− ЗК 1 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

− ЗК 2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 

− ФК 1 Здатність брати участь у плануванні та виконанні наукових та 

науково-технічних проектів; 

−ФК3 Здатність проєктувати та експлуатувати теплоенергетичне обладнання. 

−ФК 5 Здатність визначати, досліджувати та розв’язувати проблеми у сфері 

теплоенергетики, а також ідентифікувати обмеження, включаючи ті, що 

пов’язані з інженерними аспектами і проблемами охорони природи, сталого 

розвитку, здоров'я і безпеки та оцінками ризиків в теплоенергетичній галузі. 

−ФК13 Здатність аналізувати методи та засоби підвищення теплової 

економічності устаткування об’єктів промислової та муніципальної 

теплоенергетики; визначати шляхи модернізації теплової схеми з метою 

підвищення економічності та надійності роботи об’єктів промислової та 

муніципальної теплоенергетики. 

 −ФК14 Здатність розробляти і реалізовувати енергозберігаючі заходи при 

проектуванні та експлуатації теплоенергетичного обладнання, аналізувати 

схеми теплоенергетичних і теплотехнологічних установок з урахуванням 

вимог безпеки і сучасних тенденцій розвитку енергетики в залежності від 

призначення і типу палива, яке використовується.   

−ФК15 Здатність розробляти оптимальні конструкції та експлуатаційні 

режими теплообмінного обладнання; оцінювати ефективність і загальну 

економічність використання різних видів ВЕР, нетрадиційних джерел енергії, 

об’єктів з теплонасосними системами теплопостачання. 

 Після засвоєння навчальної дисципліни аспіранти мають продемонструвати 

такі результати навчання: 

 

ЗНАННЯ: 

 закономірностей теплообміну в теплоутилізаційному устаткуванні 

різного типу. 

 методів розроблення технологічних схем із застосування 

теплоутилізаційних установок. 



 

УМІННЯ: 

 самостійно формулювати, аналізувати і вирішувати завдання щодо 

створення високоефективного теплоутилізаційного обладнання. 

 ПРН 11 Вміння знаходити науково-технічну інформацію з різних 

джерел з використанням сучасних інформаційних технологій; 

−ПРН 2 Знати і розуміти інженерні науки, що лежать в основі 

спеціальності «Теплоенергетика» відповідної спеціалізації, на рівні, 

необхідному для досягнення інших результатів освітньої програми, в тому 

числі певна обізнаність в останніх досягненнях науки і техніки у сфері 

теплоенергетики. 

−ПРН 4 Аналізувати і використовувати сучасні інженерні технології, 

процеси, системи і обладнання у сфері теплоенергетики.  

−ПРН 12 Розуміти основні методики проектування і дослідження в 

теплоенергетиці, а також їх обмеження. 

−ПРН 19 Вміти розробляти і реалізовувати енергозберігаючі заходи при 

проектуванні та експлуатації теплоенергетичного обладнання.  

−ПРН 20 Вміти розробляти оптимальні конструкції та експлуатаційні 

режими теплообмінного обладнання; оцінювати їх ефективність і загальну 

економічність. 

 

2.Зміст навчальної дисципліни 

Вступ. Характеристики вторинних енергоресурсів. 

Розділ 1. Особливості використання ВЕР. 

Тема 1.1. Основні напрями використання паливних ВЕР та ВЕР 

надлишкового тиску.  

Особливості утилізації паливних ВЕР в металургії, нафтопереробній, 

нафтохімічній та хімічній промисловості. Використання ВЕР надлишкового 

тиску в системах газопостачання та у чорній металургії.  

 

Тема 1.2. Особливості використання теплових ВЕР.  

Утилізація теплових ВЕР високого, середнього та низького потенціалу.  

Використання теплових ВЕР та регенерація теплоти. 

 

Розділ 2. Методи і обладнання для використання теплоти відхідних 

газів установок промислової та комунальної енергетики. 

Тема 2.1. Системи глибокої утилізації газових викидів котельних 

установок.  



Тепломасообмін при глибокій утилізації теплоти. Схеми теплоутилізаційних 

установок різного призначення. Теплова та екологічна ефективність систем 

теплоутилізації.  

 

Тема 2.2. Теплоутилізаційні установки для промислових печей.  

Особливості використання скидної теплоти запилених запічних газів. 

Ефективні поверхні нагріву водо- та повітрогрійних теплоутилізаторів. 

Схеми теплоутилізаційних установок. 

 .  
Тема 2.3. Методи захисту димових труб енергоустановок при 

застосуванні технологій утилізації скидної теплоти. 

Умови експлуатації димових труб котельних установок. Теплові методи 

запобігання конденсатоутворенню в газовідвідних трактах енергоустановок. 

Ефективність застосування методів захисту димових труб різного типу.  

 

 

Розділ 3. Стан утворення і використання ВЕР в Україні. 

Тема 3.1 Структура ВЕР в паливно-енергетичному балансі 

України. 

 Обсяги виходу ВЕР на підприємствах енергоємних галузей 

промисловості. Динаміка зміни рівня виходу ВЕР за видами енергії в 

енергетичному господарстві України.  

 

Тема 3.2. Стан утилізації ВЕР в Україні 

Обсяги використання різних видів ВЕР енергоємними виробництвами. 

Особливості та причини зміни рівня утилізації ВЕР. 

 

3. Заплановані види навчальної діяльності та методи навчання 

Заплановані види навчальних занять: лекції, семінарські заняття , а 

також консультації. 

Під час навчання враховуються фактори, які впливають на навчання 

аспірантів (наприклад, модель 3P Джона Біггса), принципи ефективного 

навчання (наприклад, принципи Чікерінга та Гемпсона) тощо. Навчання 

здійснюється на основі студентоцентрованого підходу та стратегії взаємодії 

викладача та студента з метою засвоєння студентами матеріалу та розвитку у 

них практичних навичок. Особлива увага приділяється принципу заохочення 

студентів до активного навчання, у відповідності з яким аспіранти мають 

працювати над практичними тематичними завданнями, які дозволять в 

подальшому вирішувати реальні проблеми та завдання. 

Під час навчання застосовуються: 

- стратегії активного і колективного навчання; 



- евристичні методи (методи створення ідей, методи вирішення творчих 

завдань, методи активізації творчого мислення); 

- метод проблемно-орієнтованого навчання; 

- системи реагування аудиторії (audience response system). 

Під час навчання та для взаємодії з аспірантами використовуються 

сучасні інформаційно-комунікаційні та мережеві технології для вирішення 

навчальних завдань, а також обладнання (проектор та електронні презентації 

для лекційних та семінарських занять). 

 

4. Оцінювання результатів навчання 

Семестрова атестація проводиться у вигляді екзамену. Для оцінювання 

результатів навчання застосовується 100-бальна рейтингова система . 
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