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ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
По дисципліні «Енергозберігаючі технології» 

 
за напрямом 050904  Мережі та системи поштового зв’язку 

спеціальності 7.05090401, 8.05090401 Обладнання та технології  поштового зв'язку 
 
1.1 Основи енергозбереження  
Актуальність енергозбереження, зв’язок з загальносвітовими проблемами, загальна 

характеристика стану. Основні засоби енергозбереження: загальносвітова практика 
зниження витрат енергії.  

Основні положення законів України «Про енергозбереження», «Про альтернативні 
джерела енергії. 

Енергетична ситуація в Україні. Енергетичний потенціал традиційних та 
альтернативних джерел енергії України. Енергетична стратегія України. Енергетичний 
ринок України. Паливно-енергетичний комплекс України. 

 
1.2 Енергетичний менеджмент та енергетичний аудит на підприємствах 

Енергетичний менеджмент підприємств: система менеджменту, ключові аспекти 
менеджменту.  

Енергетичний аудит: поняття, задачі та мета, основні етапи проведення. Правові 
аспекти енергетичного аудиту: закон України «Про діяльність у сфері енергетичного 
аудиту», система стандартів у області енергетичного менеджменту та аудиту. 

Облік енергоресурсів. Умовне паливо. Методи переханку енергоносіїв в умовне 
паливо. 

 
1.3 Альтернативна енергетика 
Вітроенергетика, геліоенергетика, гідроенергетика: переваги та недоліки, загальний 

сучасний стан у світі та Україні, перспективи розвитку, вартість енергії, проблеми 
створення та використання. 

 
1.4 Енергозберігаючі технології у системах електроживлення та 

електропостачання 
Промислова мережа змінного струму. Вплив відхилення параметрів на роботу 

обладнання. Пристрої для нормалізації параметрів промислової мережі: стабілізатори 
напруги, джерела безперебійного живлення. 

Параметри споживачів електричної енергії. Повна, активна та реактивна 
потужності. Коефіцієнт потужності. Пристрої для підвищення коефіцієнту потужності: 
компенсатори реактивної потужності, коректори коефіцієнту потужності, активні фільтри 
гармонік. 

Балансування фаз. Вплив на втрати потужності. Пристрої для рівномірного 
розподілу навантаження між фазами. 

Перетворювачі електричної енергії. Втрати електричної енергії при перетворенні. 
Технології для зменшення втрат енергії при перетворенні: імпульсний та резонансний 
спосіб перетворення.  

 
1.5 Енергозберігаючі технології у системах освітлення 
Актуальність впровадження енергозберігаючих технологій у системах освітлення. 
Джерела світла: лампи розжарювання, галогенові лампи, газорозрядні лампи 

високого та низького тиску, люмінесцентні лампи, світлодіоди. Порівняльний аналіз 
сучасних світлових приладів. Порівняльний аналіз пускорегулювальних пристроїв.  

Методи зниження витрат енергії на освітлення. Енергозберігаючі пристрої у 
системах освітлення: димери, датчики освітлення, датчики руху, датчики присутності. 
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1.6 Енергозберігаючі технології у системах вентиляції та мікроклімату 
Актуальність впровадження енергозберігаючих технологій у системах вентиляції та 

мікроклімату. 
Енергозберігаючі пристрої у системах вентиляції та мікроклімату: 

енергозберігаюча віконна плівка, рекуператори, теплові насоси. 
Порівняльний аналіз способів охолодження повітря у приміщеннях. 
 
1.7 Енергозберігаючі технології у автомобільній техніці 
Актуальність впровадження енергозберігаючих технологій у автомобільній техніці. 
 Енергозберігаючі технології у автомобільній техніці: електронна трансмісія, 

рекуперація енергії при гальмування, шляхи зниження аеродинамічного опору, 
використання паливних елементів. 

Енергозберігаючі типи автомобілів: електромобілі, гібридні автомобілі, повітряні 
автомобілі, водневі автомобілі. 

 
1.8 Енергозберігаючі технології у логістиці 
Актальність впровадження технологій по зменшенню витрат палива на доставку 

товарів на прикладі дистриб’юторських компаній.  
Сучасні методи зменшення витрат палива на доставку товарів: використання 

оптимальних розкладів відвідування, використання оптимальних маршрутів транспортних 
засобів, розрахунок оптимального вивозу товарів. 

Використання систем глобального позиціонування (GPS, ГЛОНАСС) для 
зменшення витрат палива на доставку товарів. Пристрої для моніторингу транспортних 
засобів та переміщення людей GPS-трекери, GPS-логери, датчики рівня палива та 
температури.  

Сучасні логістичні програми: огляд основних можливостей. Методи автоматичного 
контролю роботи транспортних засобів.  

Транспортні мережі для логістичних програм: огляд сучасного стану та 
перспективи розвитку. Використання систем глобального позиціонування для 
автоматичної побудови транспортних мереж. 

 
1.9 Енергозберігаючі технології у телекомунікаційній апаратурі  
Порівняння витрат енергії на обробку сигналів: аналоговим (лампова, транзисторна 

техніка), та цифровим (ТТЛ, КМОН-логіка) способами. Графенові транзистори. 
Порівняня витрат енергії на підсилення сигналів підсилювачами класу А, D та Т.  
Порівняня витрат енергії на індикацію: механічні, світлодіодні, рідкокристалічні, 

електровакуумні, індикаторні лампи розжарювання, рідкокристалічні панелі. 
Порівняня витрат енергії на відображення графічної інформації (монітори): CRT, 

рідкокристалічні, світлодіодні, рідкокристалічні панелі із світлодіодним підсвічуванням.  
Синхронні системи та протоколи.  
 
1.10 Енергозберігаючі технології у офісному обладнанні 
Актальність впровадження технологій по зменшенню витрат електричної енергії 

офісним обладнанням. 
Режим зниженого споживання енергії. Способи реалізації даного режиму у 

персональних комп’ютерах та офісному обладнанні. 
Програмне забезпечення для централізованого керування споживанням 

електричної енергії персональними комп’ютерами. 
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ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ 
 

По дисципліні «Енергозберігаючі технології» 
 

за напрямом 050904  Мережі та системи поштового зв’язку 
спеціальності 7.05090401, 8.05090401 Обладнання та технології  поштового зв'язку 
 
Загальні питанні 
 
1. Актуальність енергозберігаючих технологій та загальні напрями 

енергозбереження в Україні. 
2. Загальні положення закону України «Про енергозбереження». 
3. Енергетичний потенціал України. 
4. Паливно-енергетичний комплекс України. 
5. Вугільна промисловість. Сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку. 
6. Нафтова та газова промисловість. Сучасний стан, проблеми, перспективи 

розвитку. 
7. Електроенергетика. Сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку. 
8. Енергоменеджмент та енергоаудит. Загальні поняття, система 

енергоменеджменту, етапи проведення енергоаудиту. 
9. Альтернативна енергетика. Види альтернативних джерел енергії. Потенціал 

України. 
10. Вітроенергетика. Сучасний стан, перспективи розвитку, вартість, проблеми 

використання. 
11. Сонячна енергетика. Сучасний стан, перспективи розвитку, вартість, проблеми 

використання. 
12. Паливні елементи. Сучасний стан, переваги та недоліки, перспективи розвитку. 
13. Напрями енергозбереження у галузі телекомунікацій. 
14. Промислова мережа змінного струму. Параметри споживачів електричної 

енергії. 
15. Сучасні джерела світла. 
16. Напрями енергозбереження в освітлювальних системах. 
17. Напрями енергозбереження у системах вентиляції та кондиціонування. 
18. Напрями енергозбереження у автомобільній техніці. 
19. Напрями енергозбереження у системах електроживлення та електропостачання. 
20. Напрями енергозбереження у телекомунікаційній апаратурі. 
21. Напрями енергозбереження у логістиці. 
22. Використання GPS у логістиці. 
 
Енергозберігаючі пристрої та технології 
 
1. Лампа розжарювання. Призначення, основні характеристики, переваги та 

недоліки, сучасний стан та перспективи подальшого використання. 
2. Галогенна лампа. Призначення, основні характеристики, переваги та недоліки, 

сучасний стан та перспективи подальшого використання. 
3. Люмінесцентна лампа. Призначення, основні характеристики, переваги та 

недоліки, сучасний стан та перспективи подальшого використання. 
4. Компактна люмінесцентна лампа. Призначення, основні характеристики, 

переваги та недоліки, сучасний стан та перспективи подальшого використання. 
5. Газорозрядна лампа високого тиску. Призначення, основні характеристики, 

переваги та недоліки, сучасний стан та перспективи подальшого використання. 
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6. Світлодіод. Призначення, основні характеристики, переваги та недоліки, 
сучасний стан використання, тенденції розвитку. 

7. Дімер. Призначення, основні характеристики, переваги та недоліки, сучасний 
стан та перспективи подальшого використання. 

8. Датчик руху. Призначення, основні характеристики, переваги та недоліки, 
сучасний стан та перспективи подальшого використання. 

9. Датчик присутності. Призначення, основні характеристики, переваги та 
недоліки, сучасний стан та перспективи подальшого використання. 

10. Рекуператор. Призначення, основні характеристики, переваги та недоліки, 
сучасний стан та перспективи подальшого використання. 

11. Тепловий насос. Призначення, основні характеристики, переваги та недоліки, 
сучасний стан та перспективи подальшого використання. 

12. Електромобіль. Призначення, основні характеристики, переваги та недоліки, 
сучасний стан та перспективи подальшого використання. 

13. Гібридний автомобіль. Призначення, основні характеристики, переваги та 
недоліки, сучасний стан та перспективи подальшого використання. 

14. Енергозберігаюча керамічна плівка. Призначення, основні характеристики, 
переваги та недоліки, сучасний стан та перспективи подальшого використання. 

15. Коректори коефіцієнта потужності. Призначення, основні характеристики, 
переваги та недоліки, сучасний стан та перспективи подальшого використання. 

16. Компенсатори реактивної потужності. Призначення, основні характеристики, 
переваги та недоліки, сучасний стан та перспективи подальшого використання. 

17. Активні фільтри гармонік. Призначення, основні характеристики, переваги та 
недоліки, сучасний стан та перспективи подальшого використання. 

18. Одноконтурний сонячний колектор. Призначення, основні характеристики, 
переваги та недоліки, сучасний стан та перспективи подальшого використання. 

19. Двоконтурний сонячний колектор. Призначення, основні характеристики, 
переваги та недоліки, сучасний стан та перспективи подальшого використання. 

20. Паливний елемент. Призначення, основні характеристики, переваги та недоліки, 
сучасний стан та перспективи подальшого використання. 

 
Типові задачі 
 
1. Система освітлення до складу якої входить 20 світильників «Армстронг», кожен 

з яких містить 4 люмінесцентні лампи потужністю 18 Вт з дросельним 
пускорегулювальним пристроєм, працює 4 години кожну добу. Обчислити витрати на 
освітлення за місяць. Тариф на електроенергію дорівнює 2,16 Грн за 1 кВт·год. Навести 
шляхи зменшення витрат електричної енергії на освітлення. 

 
2. Система освітлення до складу якої входить 15 світильників на основі ламп 

розжарювання потужністю 150 Вт працює 6 годин кожну добу. Обчислити витрати на 
освітлення за місяць. Тариф на електроенергію дорівнює 2,16 Грн за 1 кВт·год. Навести 
шляхи зменшення витрат електричної енергії на освітлення. 

 
3. Система освітлення до складу якої входить 10 світлодіодних світильників з 

коректором коефіцієнті потужності працює 5 годин кожну добу. Кожен світильник має 
потужність 25 Вт. Обчислити витрати на освітлення за місяць. Тариф на електроенергію 
дорівнює 2,16 Грн за 1 кВт·год. Навести шляхи зменшення витрат електричної енергії на 
освітлення. 

 
4. Комп’ютерний клас містить 10 персональних комп’ютерів бюджетного класу. 

Обчислити витрати на роботу комп’ютерного класу за місяць, якщо він працює по 8 годин 
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20 днів. Тариф на електроенергію дорівнює 2,16 Грн за 1 кВт·год. Навести шляхи 
зменшення витрат електричної енергії на роботу комп’ютерного класу. 

 
5. Виробничий відділ підприємства містить 300 персональних комп’ютерів 

бюджетного класу. За статистикою 10% співробітників порушують трудову дисципліну та 
залишають комп’ютери увімкненими після закінчення робочого дня. Обчислити втрати 
підприємства, внаслідок такого порушення, за місяць, якщо тривалість робочого дня 
складає 8 годин, а підприємство працює без  вихідних. Тариф на електроенергію дорівнює 
2,16 Грн за 1 кВт·год. Навести шляхи зменшення втрат. 

 
6. Виробничий відділ підприємства містить 300 персональних комп’ютерів 

бюджетного класу. Обчислити витрати підприємства, на роботу виробничого відділу за 
місяць, якщо тривалість робочого дня складає 8 годин, а підприємство працює без  
вихідних. Тариф на електроенергію дорівнює 2,16 Грн за 1 кВт·год. Навести шляхи 
зменшення витрат. 

 
7. Система освітлення до складу якої входить 20 світильників «Армстронг», кожен 

з яких містить 4 люмінесцентні лампи потужністю 20 Вт з дросельним 
пускорегулювальним пристроєм працює 4 години кожну добу. Обчислити зменшення 
витрат на освітлення за місяць після заміни світильників «Армстронг» на світлодіодні 
світильники к коректором коефіцієнта потужності потужністю 40 Вт. Тариф на 
електроенергію дорівнює 2,16 Грн за 1 кВт·год. 

 
8. Монітор персонального комп’ютера має наступні характеристики: Допустимий 

діапазон напруги 110 – 240 В, максимальний споживаний струм 1,2 А. Обчислити витрати 
на 1000 годин роботи даного монітора. Тариф на електроенергію дорівнює 2,16 Грн за 1 
кВт·год. 

 
9. Телекомунікаційне обладнання потужністю 1500 ВА працює цілодобово. 

Обчислити витрати на роботу такого обладнання за місяць. Тариф на електроенергію 
дорівнює 2,16 Грн за 1 кВт·год. 

 
10. Система опалення містить 10 обігрівачів потужністю 2,2 кВт та працює 

цілодобово. Середній коефіцієнт роботи обігрівача 1/4. Обчислити витрати на роботу 
системи опалювання. Тариф на електроенергію дорівнює 2,16 Грн за 1 кВт·год. 
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