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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З ОСНОВАМИ ЗАКОНОДАВЧО Ї БАЗИ УКРАЇНИ ВІДНОСНО ЄНЕРГЕТІКІ, ВИВЧАЮТЬ НЕТРАДИЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ПАЛИВА ТА ВЧАТЬСЯ РОЗРОБЛЯТИ ПРОЕКТИ ЯКІ АНАЛІЗУЮТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО І ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ.

Метою дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів основних професійних компетентностей - здатність застосовувати принципи енергозбереження в своїй професійній діяльності.
Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних навичок за такими дисциплінами:
- Будівельне матеріалознавство,
- Теплофізика огороджувальних конструкцій, будівель і споруд
- Теплогазопостачання,
- Опалення і вентиляція.

Програмні результати навчання:
знати: основні способи перетворення енергії, принципи енергоефективного будівництва, шляхи
економії енергії в народному господарстві України.
розуміти: принципи вибору матеріалів для утеплення будівель та оцінки теплофізичних характеристик
володіти: основними принципами енергоефективного будівництва та енергозбереження при експлуатації і реконструкції будівельних об’єктів
вміти: самостійно вирішувати задачі вибору найбільш ефективних систем тепло-, водо та енергопостачання, в тому числі нетрадиційних джерел енергії.
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Назва тем
Проблема ефективного використання енергії в
народногосподарському комплексі України. Основні джерела втрат енергії в будівництві. Законодавча база у сфері енергетичної ефективності
будівель.
Структура і тенденції розвитку енергетики України. Паливно - енергетичні ресурси: невідновлювальні і відновлювальні. Викопне органічне паливо.
Альтернативна енергетика. Нетрадиційні і відновлювані джерела енергії.
Мала гідроенергетика. Вітротехніка.
Біоенергетика. Використання міських і сільськогосподарчіх відходів
Геліоенергетика. Використання сонячної енергії
для перетворення її в електричну та теплову.
Акумулятори теплової енергії. Теплові насоси.
Енергозберігаючі технології в будівництві. Енергоефективні будівлі. Основні енергозберігаючі
рішення енергоефективних будівель: архітектурно-планувальні, інженерні.
Енергозбереження при експлуатації будівель і
споруд. Зниження теплових втрат в будівлях
(огорожі, системи опалювання і гарячого водопостачання). Аналіз ефективності централізованого
і децентралізованого теплопостачання).
Енергозберігаючі рішення при реконструкції будівель і міських територій.
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4. Критерії оцінювання та засоби діагностики
4.1 Мінімальний рівень оцінювання знань за навчальною дисципліною «Теплопостачання»
складає 60 балів і може бути досягнений наступними засобами оцінювання:
Засоби оцінювання
Мінімальна
Кількість у
кількість балів
Вид контролю
семестрі
Активність роботи на практичних заняттях
10
Виконання індивідуального завдання (РГР)
15
Контроль знань:
- Поточний контроль знань (стандартизовані
10
2
тести)
- Підсумковий контроль знань - залік
1
25
Разом
60
4.2. Перелік засобів з максимальним пороговим рівнем оцінювання
Засоби оцінювання
Вид контролю
Активність роботи на практичних заняттях
Виконання індивідуального завдання (РГР)
Контроль знань:
- Поточний контроль знань (стандартизовані
тести)
- Підсумковий контроль знань - залік
Разом

Максимальна
Кількість у
кількість балів
семестрі
15
25
2
1

20
40
100

З дисципліни передбачено виконання РГР.
Робота складається з двох частин: розрахункової та графічної і виконується у вигляді пояснювальної записки и графічної частини у тексті. В розрахунковій частині за індивідуальним завданням необхідно зробити розрахунок конкретного теплообмінного обладнання. У графічній частині
надається схема цього обладнання. До виконання РГР передбачені методичні вказівки [2].
Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь яких причин
набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають збільшити вже набрану кількість
балів. Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди з викладачем.
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