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Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 

академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодексом академічної доброчесності Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять. 

Відвідування всіх лекцій, семінарських (практичних) та лабораторних 

занятть курсу є важливою складовою освітнього процесу. 

Пропуски семінарських (практичних) та лабораторних занять 

відпрацьовуються в обов’язковому порядку. Вагомими причинам 

пропусків занять можуть бути: хвороба, відрядження, академічна 

мобільність, за наявності відповідних документів. Здобувач вищої освіти 

зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття упродовж двох тижнів з 

дня пропуску його. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти мають можливість за власною ініціативою 

підготувати доповіді до визначених робочою програмою тем 

лабораторних занять та тем ІНДЗ на основі пошуку та огляду наукових 

публікацій використовуючи літературний фонд наукової бібліотеки 

університету, Інтернет мережі з творчою обробкою отриманої інформації 

Що будемо вивчати? Глобальну концепцію енергоспоживання у екологічному ракурсі. 

Визначати найбільш важливі проблеми взаємодії енергетики і 

навколишнього середовища. 

Чому це треба вивчати? Здобувачі вищої освіти ознайомлюються та розвивають аналітичні і 

проектні навики, а також розуміють як використовувати інтегровані 

технології для забезпечення стійкого розвитку навколишнього 

середовища. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Правильно використовувати термінологію і позначення, пов’язані з 

енергетикою, класифікацію енергетичних ресурсів і технологій. 

Виявляти принципи створення нетрадиційних джерел енергії; 

особливості сонячної, вітрової, геотермальної. 

Визначати види норм і втрат енергоресурсів. 

Виконувати вимірювання фактичних показників енергетичної 

ефективності. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність проводити первинний аналіз втрат електроенергії, 

енергомісткість продукції, робіт та послуг, економію електроенергії і 

економічний ефект від впровадження нововведень в систему 

енергопостачання виробничих підприємств та інших об’єктів. 

Уміння виконувати розрахунки раціонального використання 

нетрадиційних джерел електроенергії. 



 

Вміння обґрунтувати положення для економії електроенергії в системах 

енергопостачання 

Зміст дисципліни Поняття про енергію та її форми. 

Енергетичні ресурси та їх резерви. 

Енергоспоживання відновлюваних та невідновлюваних енергоресурсів. 

Державна політика України в галузі енергозбереження. 

Комплексна державна програма енергозбереження України. 

Екологічні наслідки використання енергоресурсів. 

Енергозбереження. Енергозбереження будівлях. 

Енергозбереження в освітленні. 

Основи енергетичного менеджменту і аудиту. 

Охорона довкілля. 

Обов’язкові завдання Виконання тематичних завдань, лабораторних робіт, тестування, ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Прилади і методи контролю екологічних параметрів, фізика, екологічна 

безпека, радіоекологія, глобальні зміни клімату. 
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