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1.   Анотація  курсу  
 Навчальна дисципліна «Шляхи та засоби модернізації комунальної 

теплоенергетики» є складовою  циклу професійної підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 144 

«Теплоенергетика».  

Курс підпорядковано вирішенню таких основних задач, як розгляд 

питань необхідності модернізації комунальної теплоенергетики України, 

досвід країн Європейського союзу та США, дослідженню   технічного стану  

об’єктів генерації та транспорту теплоенергії, їх вплив на енергоефективність 

економіки країни. Визначення   зв’язку енергоефективності комунальної 

теплоенергетики з ефективністю споживання енергії, розгляду сучасних 

заходів підвищення енергоефективності, визначити  труднощі, що заважають  

забезпеченню ефективної реалізації програми модернізації, джерела 

фінансування програм модернізації.  

 

Короткий зміст курсу:  
 

Тема 1. Сучасний стан комунальної теплоенергетики України. 

Реформування і розвиток галузі 

1. Об'єднана енергетична система України 

2. Сучасний стан комунальної теплоенергетики України. Проблеми галузі 

3. Актуальність модернізації комунальної теплоенергетики 

4. Можливі шляхи та умови модернізації комунальної теплоенергетики 

5. Умови, резерви і перспективи реформування ЖКГ 
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Тема 2.Регіональні програми модернізації комунальної теплоенергетики 

–інноваційна основа технологічного оновлення систем 

теплозабезпечення населених пунктів України.  

  1.Розроблення нормативно-правових актів щодо приватизації та передачі в 

концесію об’єктів комунальної теплоенергетики; 

2.Проведення енергетичної паспортизації житлових, офісних та громадських 

будівель; 

3.Формування енергетичного балансу; 

4.Оснащення житлового фонду засобами обліку і регулювання споживання 

теплової енергії; 

5.Визначення джерел фінансування заходів з модернізації комунальної 

теплоенергетики (вдосконалення тарифної політики, забезпечення розвитку 

публічно-приватного партнерства, залучення коштів міжнародних 

фінансових організацій та Кіотського протоколу, оптимізація бюджетної 

підтримки тощо); 

6.Забезпечення розвитку системи соціальної підтримки населення; 

7.Проведення моніторингу здійснення заходів з модернізації комунальної 

теплоенергетики; 

8.Забезпечення розвитку та впровадження новітніх ресурсозберігаючих 

технологій; 

9.Підвищення професійного рівня фахівців галузі комунальної 

теплоенергетики. 

 

Тема 3. Актуальні завдання теплоенергетики 

1.Програма стабілізації та розвитку комунальної теплоенергетики України  

2.Розвиток нетрадиційної та відновлюваної енергетики 

3.Інноваційний розвиток енергетики 

 

Тема 4.Системний підхід в розробці енергоефективних схем 

теплопостачання міст та населених пунктів 

1.Енергетичні та екологічні аудити і технічні обстеження об’єктів 

комунальної теплоенергетики; 



2.Розробка схеми теплопостачання населених пунктів, які мають об’єкти 

комунальної теплоенергетики, та регіональні програми модернізації систем 

теплопостачання; 

3.Національна стратегія теплозабезпечення; 

4.Удосконалення порядку встановлення тарифів на виробництво, 

транспортування і постачання теплової енергії та послуги з централізованого 

опалення і постачання гарячої води; 

5.Удосконалення  механізм фінансування заходів з модернізації комунальної 

теплоенергетики; 

6.Створення  сприятливих  умов для залучення інвестицій в галузь 

комунальної теплоенергетики; 

7.Підвищення кваліфікації фахівців галузі комунальної теплоенергетики; 

8.Удосконалити механізм взаємодії органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, Національної академії наук, підприємств, установ 

та організацій. 

Тема 5. Динаміка розвитку й сучасний стан системи теплопостачання м. 

Києва 

1.Історія теплопостачання міста Києва за даними архівних документів  

2.Початок й становлення централізованої системи теплопостачання м. Києва 

у другій половині 30-х років ХХ століття. 

3.Основою системи теплопостачання Києва-  стала Київська 

теплоелектроцентраль (раніше ТЕЦ-3, зараз СТ-1). 

4.Розвиток системи теплопостачання Києва з повоєнних років до сьогодні. 

Тема 6.Особливості систем теплопостачання північноєвропейських 

країн (Данії, Фінляндії, Швеції, Норвегії й Ісландії) 

1.Повітряне опалення США та Канади. 

2.Оплата комунальних послуг в США. 

Тема 7. Німеччина. Система централізованого теплопостачання в 

умовах впровадження енергоефективності. 



Дослідження  з урахуванням світового досвіду технічних і організаційних 

рішень щодо модернізації комунальної теплоенергетики; 

 

Тема 7. Досвід країн ЄС з організації теплопостачання на базі розвитку 

систем когенерації 

 

 

  

4.   Обсяг курсу  

Вид заняття Загальна к-сть годин 

лекції     10 

лабораторні заняття  - 

Практичні заняття 20 

самостійна робота (реферат, РГР, КР, КП, тощо)     60 

 

5.  Пререквізити    
 

 В результаті вивчення дисципліни «Шляхи та засоби модернізації 

комунальної теплоенергетики» студенти не тільки краще засвоюють 

теоретичні та практичні знання, але й оволодівають  знаннями з питань 

модернізації комунальної теплоенергетики, досліджують питання державної 

політики, спрямовані на вирішення проблем модернізації підтримки і сталого 

розвитку комунальної теплоенергетики, аналізують стан розвитку 

комунальної теплоенергетики, ситуації та виявляють  проблеми, обстеження 

тенденцій, які притаманні галузі, а також проблеми, які можуть бути 

розв’язані, що забезпечить подальший стабільний розвиток комунальної 

теплоенергетики. 

  

6.  Система  оцінювання  та  вимоги  

Загальна система  

оцінювання курсу 

Підсумкова оцінка з дисципліни є сумою 

оцінок з відповідною вагою за кожен з таких 

видів робіт: активна робота на лабораторних 

та практичних заняттях, тести та підсумковий 

контроль (екзамен). Підсумкова оцінка 

визначається відповідно до поданої нижче 

таблиці оцінювання за різними шкалами (100-

бальна, ECTS, національна). 



  

 

 

7.  Політики  курсу   
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час тесту, 

іспиту заборонені. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. У 

випадку таких подій – реагування відповідно до Методичних рекомендацій 

для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності. 

Правила перезарахування кредитів у випадку мобільності, правила 

перескладання або відпрацювання пропущених занять тощо: відбувається 

згідно з  Положення про організацію освітнього процесу у Таврійському 

національному університет ім. В.І. Вернадського. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (до 

-50% від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).  

Перескладання тесту відбувається за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим 

компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

працевлаштування, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 

онлайн-формі за погодженням. 

 

8. Рекомендована література 

 

Розрахункова графічна-

робота 

В рамках курсу не передбачено виконання 

РГР. 

Лабораторні та 

практичні роботи 

Критерії оцінювання практичних робіт: 

1. Підготовленість до практичних занять 

2. Самостійність виконання практичних  

робіт. 

3. Повнота виконання завдань 

4. Своєчасність виконання та захисту 

практичних  робіт 

Максимальний бал за кожну практичну  

роботу – 3 бали 

Залік Залік  проводиться в кінці курсу, включає два 

теоретичнихпитання.Максимально оцінюється 

в 40 балів. 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Позитивна оцінка за всіма обов’язковими 

видами робіт (лабораторні та практичні 

роботи) 
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