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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ОТРИМУЮТЬ
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗНАННЯ ПРО МЕТОДИ І ЗАСОБИ
МЕНЕДЖМЕНТУ ТЕХНОЛОГІЙ ІННОВАЦІЙНОГО РІВНЯ, А ТАКОЖ
УЯВЛЕННЯ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ,
АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ.
Наприклад: Вміння оптимізувати використання фінансів, матеріальних і
людських ресурсів задля впровадження інноваційних проектів та новітніх
технологій; отримати навички розраховувати теплові навантаження
промислових і цивільних споживачів відносно їхньої особливості і провести
гідравлічний, аеродинамічний та тепловий розрахунок теплових мереж з метою

отримання прибутку за рахунок збільшення потужності основного обладнання з
одночасним зменшенням питомих енергетичних і фінансових витрат.
Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та
практичних навичок використання при розробці інноваційних проектів за
допомогою знання матеріалу таких дисциплін: економіка, термодинаміка і
тепло масообмін, основи гідравліки і аеродинаміки.
Програмні результати навчання:
ПРН1. Реалізовувати проекти в правовому полі з врахуванням авторського
права та економіко-правових відносин; аналізувати ефективність використання
об’єктів інтелектуальної власності на підприємствах.
ПРН2. Використовувати науково-технічну іноземну літературу зі спеціальності,
складати науково-технічну документацію іноземною мовою; спілкуватися на
професійні теми іноземною мовою.
ПРН3. Розробляти проекти реновації, реконструкції, вдосконалення об’єктів та
обладнання теплогазопостачання і вентиляції
ПРН5. Обґрунтовувати екологічну безпеку проектів; розробляти проекти з
охорони освітнього середовища.
ПРН7. Виконувати теплотехнічні, аеродинамічні розрахунки з використанням
САПР щодо застосування різноманітного сучасного обладнання
теплогазопостачання і вентиляції.
ПРН10. Створювати проекти автоматизації систем та обладнання
теплогазопостачання і вентиляції з урахуванням економічних, екологічних та
енергозберігаючих факторів.
ПРН11. Обробляти дані за допомогою спеціалізованих сучасних методів та
засобів, розраховувати та оптимізувати технологічні параметри.
ПРН12. Пропонувати нові технічні рішення і застосовувати нові технології
відповідно до професійного спрямування.
ПРН16. Визначати ефективні засоби та технологічні
параметри одержання найкращих показників по енергоефективності
інженерних систем.
ПРН17. Призначати методи регулювання технологічних процесів при
мінімально можливих витратах матеріальних і енергетичних ресурсів.
ПРН 20. Демонструвати навички вибору оптимальних технологій, пристроїв і
матеріалів для вирішення завдань забезпечення мікроклімату, або вибору
інженерних систем.
А саме
знати:
• наукові основи, методи і інструменти щодо сприяння інноваційного
розвитку підприємств, вивчення основних напрямків та методів
управління інноваційними проектами

• теоретичні положення щодо організації, плануванню, координації
інноваційних проектів;
• традиційні та нові методи аналізу результатів впровадження новітніх
технологій, а також розробка інноваційних пропозицій і бізнес планів.
• інноваційні методи розрахунку енергетичних систем, засоби
регулювання навантаження обладнання; існуючи та нові методи і правіла
проектування процесів енергетичного обладнання і систем;
володіти:
• методами і інструментами щодо сприяння інноваційного розвитку;
• методами організації і управління і координації інноваційними
проектами;
• специфічними методами та положеннями щодо планування і
стимулювання інноваційних проектів;
• теоретичними знаннями щодо аналізу, співставлення інноваційних
пропозицій і проектів;
вміти:
• розробляти інноваційні проекти и пропозиції теплопостачання,
вентиляції;
• виконувати находження інноваційних рішень енергетичних технологій;
• вибрати основне і допоміжне енергетичне обладнання.
• виконувати планування, координацію, аналіз результатів інноваційними
проектами;
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Назва тем

1.1 «Інновації» - як форма реалізації прогресивних
технологій.
1.2 Поняття інновації. Інноваційна діяльність.
Інноваційний процес.
1.3 Ідея. Патент. Захист інтелектуальної власності.
1.4 Життєвий цикл інновації. Етапи інноваційного
процесу
1.5 Кредитне, венчурне та інші джерела
фінансування інноваційних проектів.
1.6 Енергія. Моделювання процесів з метою
раціонального використання енергії.
1.7 Метаморфози розвитку технологій
Енергозбереження – загальний принцип
розробки енергетичних технологій.
1.8 Еколого-енергетичний аналіз енергетичного
обладнання та систем.
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Критерії оцінювання та засоби діагностики
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання за навчальною
дисципліною складає 60 і 100 балів і може бути досягнений наступними
засобами оцінювання:
Засоби оцінювання
Вид контролю
Розрахунково-графічна робота
Контроль знань:
• Поточний контроль знань
(стандартизовані тести), або
• Підсумковий (семестровий) контроль
знань
Разом

Кількість у
семестрі
1

Мінімальна
кількість
балів
30

Максимальна
кількість
балів
40

30

60

60

100
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Розрахунково-графічна
робота
складається з двох частин:
розрахункової та графічної і виконується у вигляді пояснювальної записки
та графічної частини (формат А-3, А-4).
За індивідуальним завданням в розрахунковій частині необхідно
визначити:
• Розробити інноваційну технологію задля реконструкцій підприємства;
• Провести енергетичні розрахунки технологічного процесу;

• Розрахувати режими регулювання навантаження технологічного процесу;
• Обґрунтувати використання фінансових, матеріальних та людських
ресурсів.
У графічній частині надається побудова основних уявлень по
технологічний процес, та зміни пов’язані з інноваційним впровадженням.
Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи [5].
Поточний контроль знань
Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – стандартизовані
тести (10 тестових питань), наприклад:
• Термін окупності інвестицій це –
• період часу який необхідний для того, щоб доходи, повністю покрили
початкові інвестиційні витрати по реалізації такого проекту;
• період часу за який ми плануємо отримати в майбутньому грошові
потоки;
• період часу дисконтування грошових потоків;
• Ставка дисконтування застосовується при розрахунку:
• ефективності реальних інвестицій;
• чистої поточної вартості;
• загальна вартість проекту;
Підсумковий контроль знань а результатами поточного контролю
студенти отримують підсумкову кількість балів. Для студенти які не змогли з
будь яких причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що
бажають збільшити вже набрану кількість балів проводиться підсумковий
контроль знань у формі «заліку» у термін передбачений графіком навчального
процесу в обсязі навчального матеріалу для виявлення якості та обсягу знань
студентів, рівня компетентності, умінь і навичок з дисципліни засвоєних
здобувачем. Залік здійснюється у вигляді письмової відповіді на поставлені
запитання або усної бесіди з викладачем.
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