
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

Навчально-науковий інститут денної освіти

Кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

СИЛАБУС

навчальної дисципліни

«Тепло-, енергозбереження та ресурсоефективне виробництво»
на 2022-2023навчальний рік

Курс та семестр вивчення 2 курс, 4 семестр

Освітня програма/спеціалізація «Харчові технології та інженерія», «Харчові

технології»

«Ресторанні технології»

Спеціальність 181 Харчові технології

Галузь знань    18 - Виробництво та технології

Ступінь вищої освіти   молодший бакалавр, бакалавр

ПІБ НПП, який веде дану дисципліну                                Молчанова Наталія Юріївна

Науковий ступінь і вчене звання                                 к.т.н., доцент

Посада                                                                                        заступник директора Навчально-наукового центру

забезпечення якості вищої освіти

Контактний телефон +38-066-351-15-40

Електронна адреса nemonn@ukr.net
Розклад навчальних занять http://schedule.puet.edu.ua/

Консультації http://www.iom.puet.edu.ua/

Сторінка дистанційного курсу http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=1979

Опис навчальної дисципліни

Мета вивчення

навчальної дисципліни

Набуття майбутніми фахівцями теоретичних знань і практичних навичок,

формування енергозберігаючого світогляду; вивчення основних тенденцій

розвитку галузі енергозбереження і енергоефективності; ознайомлення

майбутніх фахівців з методами отримання, перетворювання, передачі та

використання теплоти і холоду, способами  виробництва, розподілу та

споживання електроенергії  у такій мірі, щоб вони були в змозі вибирати і при

необхідності використовувати потрібне обладнання з метою економії паливно-

енергетичних ресурсів і матеріалів, інтенсифікації і оптимізації технологічних

процесів.

Тривалість
3 кредити ЄКТС/90 годин (лекції - 16 год., лабораторні заняття - 20 год.,

самостійна робота - 54 год.)

Форми та методи

навчання

Лекції та лабораторні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом

Словесні (пояснення, розповідь, інструктування, коментування, роз’яснення);

наочні (спостереження, ілюстрування, демонстрування, інфографіка); практичні

(усні, письмові та графічні вправи, реферати, дослід, лабораторні роботи,

трудові процеси в майстернях ).

Система поточного та

підсумкового контролю

Поточний контроль: відвідування занять; захист лабораторних робіт та

домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних

завдань; тестування; поточна модульна робота

Підсумковий контроль: екзамен.

Базові знання  Наявність широких знань з математики. фізики

Мова викладання Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні

результати навчання

Програмні результати навчання
Компетентності, якими повинен

оволодіти здобувач

 ПРН 11. Підвищувати ефективність ЗК 1. Знання і розуміння предметної області та

http://www.iom.puet.edu.ua/
http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=1979


Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

виробництва шляхом впровадження 

ресурсоощадних та 

конкурентоспроможних технологій, 

аналізувати стан і динаміку попиту на 

харчові продукти. 

 ПРН 15. Мати базові навички проведення 

теоретичних та/або експериментальних 

наукових досліджень, що виконуються 

індивідуально та/або у складі наукової 

групи. 

професійної діяльності. 

ЗК 7. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

ФК 5. Здатність розробляти нові та удосконалювати 

існуючі харчові технології з врахуванням принципів 

раціонального харчування, ресурсозаощадження та 

інтенсифікації технологічних процесів. 

ФК 7. Здатність обирати та експлуатувати 

технологічне обладнання, складати апаратурно-

технологічні схеми виробництва харчових продуктів. 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми (лекції) Види робіт Завдання самостійної 

роботи у розрізі тем 

Модуль І. ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ВИРОБНИЦТВА ТА ШЛЯХИ ЗАОЩАДЖЕННЯ 

Тема  1. Основні поняття тепло-,  

ененргозбереження   та 

ресурсоефективності.  

Порівняльна характеристика 

основних видів палива 

Відвідування занять; обговорення матеріалу 

занять; виконання та захист лабораторної 

роботи. 

Вхідне тестування, підготовка 

до захисту лабораторної 

роботи, виконання 

індивідуального завдання, 

тестування з теми. 

Тема 2. Основи теорії 

теплообміну 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання та захист лабораторної роботи. 

Підготовка до захисту 

лабораторної роботи, 

виконання індивідуального 

завдання, тестування з теми. 

Тема 3. Складний теплообмін. 

Теплоефективність теплового 

устаткування  

Відвідування занять; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; тестування. 

 

Виконання індивідуального 

завдання, тестування з теми. 

Тема 4. Теоретичні основи 

отримання низьких температур 

та холодильне обладнання 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання та захист лабораторної роботи. 

Підготовка до захисту 

лабораторної роботи, 

виконання індивідуального 

завдання, тестування з теми. 

Тема 5. Опалення, вентиляція, 

гаряче водопостачання та 

кондиціонування повітря. 

Теплозбереження в промислових 

та цивільних спорудах 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання та захист лабораторної роботи; 

поточна модульна робота 

Підготовка до захисту 

лабораторної роботи, 

виконання індивідуального 

завдання, тестування з теми. 

Підготовка до поточної 

модульної роботи. 

Модуль 2. ЕЛЕКТРОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 

Тема 6. Електричні кола та їх 

розрахунки 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання та захист лабораторної роботи. 

Підготовка до захисту 

лабораторної роботи, 

виконання індивідуального 

завдання, тестування з теми. 

Тема 7. Установки перетворення 

електроенергії 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання та захист лабораторної роботи. 

Підготовка до захисту 

лабораторної роботи, 

виконання індивідуального 

завдання, тестування з теми. 

Тема 8. Електропостачання та 

ефективне використання 

електроенергії. Нетрадиційні та 

відновлювальні джерела енергії 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; поточна 

модульна робота 

Виконання індивідуального 

завдання, розрахунково-

графічної роботи, тестування 

з теми. Підготовка до 

поточної модульної роботи. 

http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=55188
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=55188
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=55188
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=55188
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Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки навчального процесу з навчальної 

дисципліни «Тепло-, енергозбереження та ресурсоефективне виробництво» 

 
1. Мультимедійні презентації лекцій з навчальної дисципліни. 

2. Комп’ютерна програма тестування знань студентів. 

3. Дистанційний курс. 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид 

діяльності). Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних 

причин (наприклад, лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та 

тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із 

провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-5): захист індивідуальних завдання (10 балів); виконання та захист 

лабораторних робіт  (10 балів); тестування  з тем (10 бали); поточна модульна робота 

(5 балів) 

35 

Модуль 2 (теми 6-8): захист індивідуальних завдання (6 балів); виконання та захист 

лабораторних робіт  (4 балів); тестування  з тем (6 бали); розрахунково-графічна 

робота (4); поточна модульна робота (5 балів) 

25 

Поточний контроль 60 

Підсумковий контроль 40 



Разом 100 

 

Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 

навчальної дисципліни«Тепло-, енергозбереження та ресурсоефективне виробництво» 

Оцінка за 

шкалою ECTS 

Оцінка за бальною 

шкалою 
Оцінка за національною шкалою 

А 90–100 5 (відмінно) 

В 82–89 
4 (добре) 

С 74–81 

D 64–73 
3 (задовільно) 

E 60–63 

FX 35–59 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання 

F 0–34 
2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

Додаткова інформація 

1. З метою покращення психологічної підтримки учасників освітнього процесу в 

Полтавському університеті економіки і торгівлі створено психологічну службу, яка здійснює 

свою діяльність щодо забезпечення соціального супроводу та психологічного забезпечення 

навчально-виховного процесу серед педагогічних і науково-педагогічних працівників, 

студентів і аспірантів. 

Послуги цієї служби безкоштовні. Ви можете дізнатися більше про службу психологічної 

підтримки за посиланням: http://puet.edu.ua/uk/psihologichna-pidtrimka-v-puet 

2. З метою поліпшення студентського життя або у випадку проблем чи питань, порад чи 

реальної допомоги стосовно навчального процесу можна абсолютно конфіденційно 

звернутися до студентського омбудсмена http://puet.edu.ua/uk/studentskiy-ombudsmen 

3. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти та здобутих в 

інших ЗВО, відбувається на основі політики зарахування результатів неформальної освіти: 

http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_os

vity_0.pdf 

 
 


