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Загальний опис освітнього компонента 

Мета освітнього компонента. 

Метою вивчення освітнього компонента «Енергетичні установки» є набуття 

здобувачами освіти необхідних теоретичних і практичних знань у галузі використання 

різноманітних типів енергетичних установок, які працюють у сільськогосподарському 

виробництві, використовуючи рідкі, тверді, газоподібні та біологічні види палива, а також 

систем і машин, що застосовуються в технологіях переробки продукції сільського 

господарства, в сільській, комунальній і виробничій сферах. 

Завдання освітнього компонента. 

Основними завданнями вивчення освітнього компонента «Енергетичні установки» є: 

- підготувати здобувачів освіти до самостійної практичної і наукової діяльності в 

області сучасних енергетичних установок АПК; 

- систематизування та підвищення рівня  знань по раціональному використанню 

теплоти та енергоресурсів в технологічних процесах виробництва сільськогосподарської 

продукції, в системах опалення, вентиляції і кондиціонування; 

- ознайомлення з методикою вибору та розрахунку систем теплопостачання, підбору 

відповідного теплотехнічного устаткування; 

Після вивчення навчальної дисципліни «Енергетичні установки» студент 

здатний буде продемонструвати наступні результати навчання: 

ДРН 1. Обґрунтовувати доцільність та ефективність використання різних джерел енергії 

при організації виробництва; 

ДРН 2. Розробляти і реалізувати основні види технологічних процесів в енергетичних 

установках сільськогосподарського виробництва; 

ДРН 3. Вирішувати задачі з електропостачання та застосування установок електричної 

та теплової енергії; 

ДРН 4. Досліджувати та налагоджувати роботу енергоспоживаючих установок з метою 

економічного використання енергоресурсів. 

Методи викладання, що пропонуються: 

Лекція-розповідь з поясненням, лекція-презентація з демонстрацією та 

використанням інтерактивних технологій. Практичні роботи з розрахунками за 

індивідуальним завданням. Тестування (опитування), з використанням навчальних і 

контролюючих тестів. 

Тематика лекційних занять: 
1. Основні властивості палива і його використання в енергетиці. 

2. Енергетичні ресурси, запаси та видобуток. 

3. Класифікація, склад та основні властивості енергоресурсів. 

4. Технології та виробництво електроенергії із відновлювальних джерел. 

5. Технологічне обладнання та системи енергопостачання. 



6. Котельні установки. 

7. Характеристика твердопаливних котлів. 

8. Енергетичні установки із використанням сонячної енергії. 

9. Енергетичні і теплоенергетичні установки в системах енергопостачання. 

10. Конденсаційні котли. 

11. Когенерація. 

12.Теплоенергетичне постачання об'єктів сільськогосподарського виробництва. 

13. Теплоенергетичне постачання об'єктів та приміщень закритого ґрунту. 

14. Використання енергоресурсів для промислових та побутових потреб.  

15. Теплові насоси. Принцип роботи 

Тематика практичних занять: 
1. Способи розв'язання проблеми енергозбереження в системах енергопостачання. 

2. Розрахунок відсоткового вмісту складових елементів газової суміші за різних її 

температур. 

3. Розрахунок пропускної здібності регуляторів тиску.  

4. Розрахунок теплових втрат через огороджувальні конструкції. 

5. Розрахунок к. к. д. нагрівального приладу. 

6. Обґрунтування та розрахунок необхідної кількості енергоносіїв для забезпечення 

надійної роботи об'єкта сільськогосподарського призначення. 

8. Розрахунок кількості енергоносіїв для опалення теплиці та підживлення рослин. 
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Інформаційні ресурси 

1. Дистанційний курс з дисципліни «Енергетичні установки» в середовищі 

Moodle / [Электронный ресурс] — Режим доступу до ресурсу: 

https://cdn.snau.edu.ua/moodle/course/view.php?id=1713 


