
1. Лабораторно-практична робота №1.1 Дослідження вартості 

енергоресурсів 

1.1 Мета роботи  

1. Дослідження поточної вартості енергоресурсів. 

2. Здобуття практичних навичок пошуку інформації про ціни на 

енергоресурси та визначення кількості енергії у них. 

 

Після виконання роботи студент повинен  

знати: 

- основні види енергоресурсів, доступні на території України та їх 

сферу використання; 

- одиниці виміру та вартість енергоресурсів; 

- відносну вартість енергії у різних видах енергоресурсів; 

 вміти: 

- знаходити інформацію у відкритих джерелах про постачальників, 

вартість та енергетичну ємність енергоресурсів; 

- визначати кількість енергії в енергоресурсах у різних одиницях 

вимірів. 

1.2 Ключові положення 

На сьогоднішній день на виробництві та побуті використовуються 

наступні найбільш поширені види енергоресурсів: електрична енергія, 

теплова енергія, бензин різних марок, дизельне пальне, кам’яне вугілля, 

дрова, паливні гранули. 

Як видно із списку, різні види енергоресурсів являють собою різні 

форми матерії. Наприклад, придонний газ є газом, а електрична енергія 

передається за допомогою електромагнітного поля. 

Різні види енергоресурсів мають різні одиниці вимірів. Наприклад, 

кількість природного газу вимірюється у кубічних метрах (м
3
), а теплова 

енергія – у калоріях (кал). Деякі енергоресурси можуть мати кілька одиниць 

вимірів. Наприклад, дизельне пальне може вимірюватися (і продаватися) 

літрами (л) (одиниці об’єму) або тонами (т) (одиниці маси), а дрова – тонами 

(т) (одиниці маси) або кубічними метрами (м
3
) (одинці об’єму). 

Навіть якщо одиниці виміру різних енергоресурсів однакові, одна і та ж  

кількість різних енергоресурсів може містити різну кількість енергії. 

Наприклад, кількість енергії, що виділиться при спалюванні однієї тони 

кам’яного вугілля буда відрізнятися від кількості енергії, що виділиться при 

спалюванні такої ж кількості дров. До того ж різні види одного і того виду 

енергоресурсу можуть містити різну кількість енергії. Наприклад, кількість 

енергії, що міститься в одній тоні соснових дров більше за кількість енергії в 

аналогічній кількості дров із тополі. 
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І головне, різні види енергоресурсів мають різну вартість, причому 

вартість одного і того ж виду енергоресурсу залежить від регіону. 

Наприклад, вартість однієї тони дров у західних областях України, де є 

велика кількість лісів, як правило, менша ніж у південних або східних 

областях, де ліси практично відсутні. У останньому випадку вартість дров 

підвищується за рахунок їх транспортування із інших областей, або навіть із 

інших країн. 

Таким чином, при витраті 1 Грн на придбання різних видів 

енергоресурсів можна отримати різну кількість енергії (у джоулях або 

кіловат-годинах). При цьому кількість енергії залежить не тільки від виду 

енергоресурсу, а ще і від регіону, і навіть конкретного міста, де цей 

енергоресурс був придбаний. 

У дані роботі необхідно визначити відносну вартість 1 кВт∙год для 

різних видів енергоресурсу для міста, яке відповідає номеру вашої бригади. 

У подальшому ця інформація буде використовуватися у наступних 

лабораторно-практичних роботах, при вирішенні задач та індивідуального 

завдання. 

Уся інформація, що стосується вартості енергоресурсів повинна бути 

актуальною (на момент виконання роботи). Таким чином, у якості 

пріоритетного джерела інформації слід використовувати мережу Інтернет та 

сайти офіційних постачальників енергоресурсів. 

 

Види енергоресурсів 

 

Кам’яне вугілля 

Кам'яне вугілля є твердим горючим матеріалом, що утворюється з 

продуктів розкладання органічних залишків рослин в умовах високого тиску 

земної кори і порівняно високої температури. Кам'яне вугілля є щільною 

породою чорного, іноді сіро-чорного кольору. Воно має смоляний або 

металевий блиск. В органічній речовині кам'яного вугілля міститься 75...92% 

вуглецю, 2,5...5,7% водню, 1,5...15% кисню, 2...48% летючих речовин. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Кам’яне вугілля 
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Хімічна енергія, що міститься в кам'яному вугіллі, виділяється у 

вигляді теплової енергії під час реакції горіння. Максимальна кількість 

теплоти, що виділяється при згорянні 1 кг кам'яного вугілля, залежить від 

конкретної породи і місця видобутку і становить 30,5 ... 36,8 МДж. 

Кількість кам'яного вугілля вимірюють в кілограмах або тоннах. 

 

 

Природний газ 

Природний газ являє собою суміш газів, що утворилися в надрах Землі 

в результаті розкладання органічних речовин (останків тварин і рослин). 

Основну частину природного газу (70 ... 98%) складає метан CH4. До складу 

природного газу можуть входити більш важкі вуглеводні: етан C2H6, пропан 

C3H8, бутан C4H10. 

У нормальних умови природний газ – це безбарвний газ без запаху, 

щільністю 0,68...0,85 кг/м
3
. Температура самозаймання природного газу 

становить 650 °C, вибухонебезпечні концентрації з повітрям утворюються 

коли кількість природного газу становить 5...15% від загального об’єму. 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Природний газ 

 

Хімічна енергія, що міститься в природному газі, виділяється у вигляді 

теплової енергії під час реакції горіння. Максимальна кількість теплоти, що 

виділяється при згорянні 1 м
3
 природного газу, становить 43,7...46,2 МДж. 

Природний газ легший за повітря в 1,8 рази, тому при витоку не 

збирається в низинах, а піднімається вгору. Чистий природний газ не має 

запаху. Для полегшення можливості визначення витоку газу в нього в 

невеликій кількості додають одорант – речовини, що мають різкий 

неприємний запах (гнилої капусти, прілого сіна, тухлих яєць). 

Природний газ транспортується або в балонах (зазвичай 

використовують пропан-бутанову суміш), або за спеціальними 

газопроводами. Кількість природного газу вимірюють в кубічних метрах. 
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Бензин 

Бензин – горюча суміш легких вуглеводнів, яка утворюється в 

результаті переробки нафти. Існує велика кількість видів бензинів, які мають 

широке застосування: моторне паливо, сировину в промисловості, 

розчинники і т.і. Існують різні марки бензинів, що використовуються в якості 

моторного палива, що відрізняються октановим числом. Найбільшого 

поширення набули бензини з октановими числами 80, 92, 95, 98. 

Бензин є рідиною з температурою кипіння 33...205 °C і щільністю 

близько 0,71 г/см
3
. 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Бензин 

 

Хімічна енергія, що міститься в бензині, виділяється у вигляді теплової 

енергії під час реакції горіння. Кількість теплоти, що виділяється при 

згорянні 1 літра бензину, становить близько 32,7 МДж (46 МДж при 

спалюванні 1 кг). 

Кількість бензину вимірюється в літрах або кілограмах (тонах). Для 

перерахунку кількості бензину з одиниць об'єму в одиниці маси слід 

використовувати його щільність (1 л = 0,71 кг). 

 

Дизельне паливо 

Дизельне паливо (заст. Соляр, розм. Солярка, соляра) – рідкий продукт, 

що використовується як паливо в дизельному двигуні внутрішнього 

згоряння, Дизельне пальне утворюється в результаті переробки нафти. 

Дизельне паливо являє собою рідину жовтуватого кольору з 

температурою кипіння 180...360 °C і щільністю близько 0,83...0,86 г/см
3
. 

Хімічна енергія, що міститься в дизельному паливі, виділяється у 

вигляді теплової енергії під час реакції горіння. Кількість теплоти, що 

виділяється при згорянні 1 літра дизельного палива, становить в середньому 

32,23 МДж (42,62 МДж при спалюванні 1 кг). 
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Рисунок 1.4 – Дизельне паливо 

 

Кількість дизельного палива вимірюється в літрах або кілограмах. Для 

перерахунку кількості дизельного палива з одиниць об'єму в одиниці маси 

слід використовувати його щільність (1 л = 0,83...0,86 кг). У розрахунках, як 

правило, приймають 1 л = 0,86 кг. 

 

Дрова 

Дрова – шматки дерев, призначені для спалювання з метою отримання 

тепла і світла. Один кубічний метр сухих листяних дров здатний замінити 

близько 130 літрів нафти або 130 кубічних метрів природного газу. Але при 

цьому на відміну від нафти, вугілля і газу, деревина відноситься до 

відновлюваних ресурсів. Дрова, як різновид біопалива, є джерелом 

поновлюваної енергії. 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Дрова 

 

Хімічна енергія, що міститься в дровах, виділяється у вигляді теплової 

енергії під час реакції горіння. Кількість теплоти, що виділяється при 

згорянні 1 кг дров, становить близько 15 МДж. 

Кількість дров вимірюється в кубічних метрах або тоннах. Для 

перерахунку кількості дров з одиниць об'єму в одиниці маси слід 

використовувати їх щільність, яка становить (1 м
3
 = 0,33…0,48 т). 
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Паливні гранули 

Паливні гранули (пелети) – біопаливо, яке виробляють із різноманітних 

відходів горючих матеріалів: торфу, відходів сільського господарства (листя, 

солома), відходів деревної промисловості (кора, тирса, стружка) або з 

вугілля. Як правило паливні гранули мають циліндричну форму діаметром 

6…8 мм та довжиною не менше 50 мм.  

На сьогоднішній день паливні гранули, по мірі зростання цін на 

традиційні види енергоресурсів розглядаються як альтернативне паливо для 

опалення будинків. Наприклад, станом на 2017 рік у Європі паливними 

гранулами опалюється близько 2/3 будинків. 

 

 
 

Рисунок 1.6 – Паливні гранули 

 

Теплота згоряння паливних гранул залежить від типу сировини. 

Середня теплота згоряння 1 кг паливних гранул складає близько 12,6 МДж. 

Одиницями виміру паливних гранул є кілограми (кг) або тони (т). 

 

Електрична енергія  

Електрична енергія (електроенергія) – вид енергії, що існує у вигляді 

потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії 

електричного струму. Електрична енергія безпосередньо людиною не 

використовується, оскільки у людини не має органів для відчуття енергії 

цього типу.  

Природні джерела електричної енергії (блискавка, атмосферна 

електрика) людиною не використовуються, тому електрична енергія 

виробляється на спеціальних підприємствах – електростанціях шляхом 

перетворення інших видів енергії (наприклад, хімічної, кінетичної, атомної). 

Таким чином, на сьогоднішній день, практично вся електрична енергія є 

вторинним видом енергії, що виробляється із первинних енергоресурсів 

(кам’яного вугілля, нафти, енергії річок, урану). Це зумовлює її високу 

відносну вартість, порівняно із іншими енергоресурсами . 

Широке використання електричної енергії зумовлено рядом 

властивостей: висока швидкість передавання (практично дорівнює швидкості 

світла – 300 тисяч кілометрів за секунду); простота передавання, у тому числі 

на великі відстані; простота та зручність перетворення в енергію інших видів, 

які безпосередньо необхідні людині: механічну, світлову, теплову та інші. 
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Рисунок 1.7 – Електростанції 

 

Електрична енергія вимірюється у ват-секундах (В∙с), або кіловат-

годинах (кВт∙год). Часто цю одиницю виміру неправильно розуміють і 

вимовляють, називаючи її «кіловат на годину» (позначення кВт/год) або «ват 

в секунду» (Вт/с). Це є грубою помилкою, оскільки дана одиниця виміру має 

зовсім інший фізичний зміст і не має ніякого відношення до кількості енергії. 

Правильною вимовою і написанням цієї одиниці виміру є «кіловат-година» 

(кВт год) або «ват-секунда» (Вт с). 1 В с = 1 Дж.  

1 кВт∙год = 3 600 000 Вт с = 3,6 МДж. 

 

Теплова енергія 

Теплова енергія – енергія руху атомів, молекул або інших частинок, з 

яких складається тіло. Теплова енергія може виділятися завдяки хімічним 

реакціям (горіння), ядерним реакціям (ядерний розпад і синтез), механічним 

взаємодіям (тертя). 

 

 
  

Рисунок 1.8 – Котельні 

 

Теплова енергія генерується спеціалізованими підприємствами 

(котельними, теплоцентралями) шляхом спалювання органічних видів палива 

(кам’яне вугілля, природний газ, тощо) та передається за допомогою 

теплоносія, у якості якого, як правило, використовується вода. 
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Теплова енергія вимірюється у калоріях (кал). 1 кал = 4,1868 Дж. 

Оскільки 1 калорія це дуже маленька кількість енергії (стосовно до потреб 

людини), то дуже часто на практиці використовую кратні одиниці виміру: 

кілокалорії (ккал), 1 ккал = 1 000 кал, мегакалорії (Мкал), 1 Мкал = 1 000 000 

кал і гігакалорії (Гкал), 1 Гкал = 1 000 000 000 кал. 1 Гкал = 4186,8 МДж. 

 

Постачальники енергоресурсів 

 

У кожному населеному пункті є свої постачальники енергоресурсів. 

Ціни (тарифи) на одні види енергоресурсів можуть регулюватися державою 

(наприклад, електрична енергія, природний газ), а на інші (наприклад, дрова, 

дизельне паливо) можуть залежати від конкретного постачальника, та 

коливатися, залежно від регіону. 

Наприклад, для Києва, постачальником електричної та теплової енергії 

є Київенерго, а в Одесі електрична та теплова енергія поставляється двома 

окремими підприємствами: Одесаобленерго (електрична енергія) та КП 

«Теплопостачання міста Одеса» (теплова енергія). Постачальниками 

природного газу для даних міст виступають, відповідно, ПАТ «Київгаз» та 

ПАТ «Одесагаз». 

Дизельне паливо, бензин, дрова та кам’яне вугілля поставляють різні 

підприємства як державної так і приватної форми власності. Інформацію про 

конкретні параметри та ціни на дані енергоносії можна брати як 

безпосередньо на офіційних сайтах даних постачальників, так і на різного 

роду аналітичних сайтах. Наприклад, ціни на бензин та дизельне пальне по 

регіонам України можна знайти на сайті Ліга.net (http://www.liga.net/). 

1.3 Лабораторно-практичне завдання 

1. Використовуючи відкриті джерела інформації, розташовані в мережі 

Інтернет необхідно визначити ціну (тарифи) для конкретного міста України 

(Таблиця 1.1) наступних видів енергоресурсів: природний газ, електрична 

енергія, теплова енергія, бензин (А92, А95), дизельне пальне, кам’яне 

вугілля, дрова. 

2. Визначити відносну вартість одиниці енергії (у джоулях та ват-

годинах) для кожного виду енергоресурсу.  

3. Виконати порівняння різних видів енергоресурсів. У висновках 

відобразити який вид енергоресурсів є найдорожчим та найдешевшим. При 

підготовці до захисту слід звернути увагу на сферу застосування даного виду 

палива. 

1.4 Умови виконання та захисту роботи 

Перед виконанням роботи студент отримує у викладача назву міста для 

якого слід визначити тарифи. Під час планового заняття це місто, як правило, 

відповідає номеру бригади. У випадку коли робота виконується студентом 

http://www.liga.net/
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самостійно (наприклад, коли студент був відсутній на занятті) викладач 

назначає місто із таблиці (Таблиця 1.1) на власний розсуд. 

 

Таблиця 1.1 – Місто для визначення вартості енергоносіїв 

Номер бригади Місто 

1 Вінниця (Вінницька область) 

2 Луцьк (Волинська область) 

3 Дніпро (Дніпропетровська область) 

4 Житомир (Житомирська область) 

5 Запоріжжя (Запорізька область) 

6 Івано-Франківськ (Івано-Франківська область) 

7 Кропивницький (Кіровоградська область) 

8 Львів (Львівська область) 

9 Миколаїв (Миколаївська область) 

10 Полтава (Полтавська область) 

11 Рівне (Рівненська область) 

12 Суми (Сумська область) 

13 Харків (Харківська область) 

14 Херсон (Херсонська область) 

15 Хмельницький (Хмельницька область) 

 

Робота вважається виконаною у випадку коли викладачеві після 

виконання роботи студент показує усі сайти, що були використані під час 

роботи (не закривайте використані сайти). Викладач має право перевірити та 

попросити студента пояснити походження того чи іншого значення із таблиці 

(Таблиця 1.2). У випадку сумнівів у коректності даних робота вважається 

невиконаною і студент повинен її переробити на наступній консультації 

(занятті). Якщо викладач вважає, що робота виконана у повному обсязі він 

ставить відповідну відмітку у протоколі. 

До захисту допускаються студенти з протоколом, оформленим 

відповідно до вимогам до даної роботи. 

Захист роботи відбувається письмово шляхом вирішення тестового 

білет або за допомогою електронної системи тестування. Під час захисту 

студент повинен відповісти на 5 питань п.1.5. За кожну правильну повну 

відповідь на питання студенту нараховується 20 балів. За неповну відповідь – 

5…15 балів (залежно від ступеню повноти). За неправильну відповідь або у 

разі відсутності відповіді бали не нараховуються. Робота вважається 

захищеною у випадку, коли студент набрав не менше 60 балів. 

Під час захисту роботи студент може користуватися лише своїм 

протоколом та калькулятором. 
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1.5 Питання на захист роботи 

1. У яких одиницях вимірюється кількість енергоресурсу (у питанні 

буде вказаний конкретний вид енергоресурсу)? 

2. У яких випадках використовують енергоресурс (у питанні буде 

вказано конкретний енергоресурс)? 

3. Із яких матеріалів виробляють пелети? 

4. Який газ має найбільший вміст у природному газі? 

5. Яку масу має 1 літр дизельного палива (бензину) (кількість 

енергоресурсу у питанні буде відрізнятися)? 

6. Який об’єм має 1 кг дизельного пального (бензину) (кількість 

енергоресурсу у питанні буде відрізнятися)? 

7. Яку кількість енергії у Вт∙год містить певна кількість енергоресурсу 

(у питанні буде вказано конкретний енергоресурс та його кількість). 

8. Яку кількість енергії у Дж містить певна кількість енергоресурсу (у 

питанні буде вказано конкретний енергоресурс та його кількість). 

9. Яку кількість енергії у Дж містить енергоресурс, якщо ця енергія 

дорівнює 1 Вт∙год (кількість енергоресурсу у питанні буде 

відрізнятися)? 

10. Яку кількість енергії у Вт∙год містить енергоресурс, якщо ця енергія 

дорівнює 1 Дж (кількість енергоресурсу у питанні буде 

відрізнятися)? 

1.6 Методика виконання роботи 

Загальні вказівки 

Інформація на різних сайтах може бути поданою у різних форматах, 

тому слід уважно читати дану інформацію для того, щоб визначити 

актуальну ціну. У роботі слід використовувати ціни та тарифи, що діють на 

момент виконання роботи. 

Тарифи на енергоносії можуть бути вказані для різних категорій 

споживачів. У роботі слід вважати, що пошук тарифів виконується для 

підприємства зв’язку, яке відноситься до непромислових підприємств.  

Ціна може бути вказаною з податком на додану вартість (ПДВ) або без 

ПДВ. У роботі слід використовувати ціни з ПДВ. Якщо вказана лише ціна без 

ПДВ, то слід додати до даної цифри 20% (ставка ПДВ в Україні). 

Ціни можуть бути вказані у гривнях або копійках. У роботі слід 

використовувати ціни у гривнях. 

При записі ціни, слід обов’язково вказати за яку кількість 

енергоресурсу вказана дана ціна (наприклад Грн/кВт∙год, або Грн/л). 

 

Пошук постачальника електричної енергії 

Постачальником електричної енергію, як правило, є підприємства що 

мають назву «<Назва області>обленерго», наприклад Одесаобленерго. 

Більшість підприємств, постачальників електроенергії мають власні сайти на 

яких знаходиться інформація про тарифи. Більшість пошукових систем, як 
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правило, видають посилання на необхідний сайт серед перших 5-ти 

посилань. Пошуковий запит можна вводити як російською та українською 

мовами. 

Тарифи на електроенергію, як правило, приводяться за 1 кВт∙год. 

Тарифи на електроенергію для населення і підприємств відрізняються. 

У роботі слід використовувати інформацію для підприємств. 

Тарифи на електроенергію залежать від категорії (класу) споживача за 

рівнем напруги та потужності. Підприємства зв’язку, як правило, відносяться 

до споживачів, що підключаються до мереж з напругою менше 35 кВ, та 

мають приєднану потужність менше 750 кВА. 

 

Пошук постачальника природного газу 

Пошук постачальника природного газу аналогічний пошуку 

постачальника електричної енергії. Як правило, посилання на сайт 

постачальника природного газу можна знайти за запитом «<Назва міста>газ» 

Але тарифи на газ розташовані не на всіх сайтах постачальників газу. У 

деяких випадках для визначення ціни на газ для підприємств слід вивчити 

відповідні постанови Кабінету міністрів України. 

У будь якому випадку слід пам’ятати, що ціна на газ для промислових 

підприємств складається із вартості газу, вартості його транспортування та 

розподілення, ПДВ та різних додаткових витрат та зборів, які у різних 

областях України можуть відрізнятися (на відміну від тарифів для населення, 

що регламентуються державою). На деяких сайтах ці ціни визначені окремо, 

тому у деяких випадках підсумкову ціну доведеться складати самостійно. 

 

Пошук постачальника теплової енергії 

Назва постачальника теплової енергії для різних міст може суттєво 

відрізнятися (наприклад, …комутеплоенерго, …теплоцентраль, теплові 

мережі… тощо). До того ж підприємства, що розташовані на сході на півдні 

України можуть бути зареєстровані з назвою на російській мові, тому інколи 

пошуковий запит доведеться провести на двох мовах. У більшості випадків 

необхідне посилання можна знайти за запитом «<Назва міста> тепло». 

Оскільки деякі міста недавно змінили назву, то можливо доведеться 

використовувати стару назву міста. 

Тарифи на теплову енергію також розрізняються для населення та 

підприємств. У роботі слід використовувати тарифи для підприємств. 

При пошуку тарифів слід вважати, що на підприємстві встановлений 

лічильник тепла. У цьому випадку тарифи приводять за 1 Гкал. 

 

Пошук ціни на бензин та дизельне пальне 

Постачальників бензину та дизельного пального в Україні велика 

кількість, тому для визначення ціни зручно використовувати дані 

аналітичних сайтів. Посилання на подібні ресурси можна отримати на запит, 

наприклад, «ціна на бензин по областям України» на російській або 
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українській мовах. У роботі слід привести середню ціну всіх постачальників 

у даній області. 

 

Пошук ціни на дрова, кам’яне вугілля та паливні гранули 

Постачальників даних видів енергоресурсів найбільша кількість, тому 

знайти постачальника необхідно за запитом аналогічним «Кам’яне вугілля 

купити <Назва міста>», «Кам’яне вугілля ціна <Назва міста>». Як правило, 

при цьому буде надано перелік посилань на різні сайти для бізнесу, а вже по 

посиланням на цих сайтах слід знайти конкретного постачальника. 

При виборі постачальника, слід мати на увазі, що ціна на дані види 

енергоресурсів залежить від їх якості, у першу чергу від теплоти згоряння. 

Тому слід вибрати такого постачальника у якого є дана інформація.  

На практиці до вартість даних видів енергоресурсів може бути більша  

за рахунок доставки, та зберігання. У даній роботі вартість доставки та 

зберігання не враховується. 

 

Розрахунок відносної вартості енергоресурсів 

Для розрахунку відносною вартості ВВ матеріальних видів палива слід 

знати ціну Ц (Грн/одиниця виміру) та енергетичну ємність ЕЄ (теплоту 

згоряння) (кВт∙год/одиниця виміру або МДж/одиниця виміру). Відносна 

вартість обчислюється за наступною формулою: 

ВВ = Ц/ЕЄ, 

При цьому важливо, щоб одиниці вимірі Ц та ЕЄ співпадали. Для 

бензину, дизельного пального, природного газу ЕЄ можна взяти із ключових 

положень даних методичних вказівок (це відомі довідкові дані). Для 

кам’яного вугілля, дров, паливних гранул ЕЄ слід взяти із сайту 

постачальника. 

Ціна електричної енергії, як правило, приводиться за 1 кіловат-годину, 

тому ВВ фактично дорівнює тарифу 

ВВ = Ц [Грн/кВт∙год]. 

Для теплової енергії ВВ визначається аналогічно електричної енергії, 

але ціна приводить за гігакалорію, тому слід перевести гігакалорії у 

мегаджоулі або кіловат-години: 

1 Гкал = 4186,8 МДж. 

Для переводу одиниць вимірів ВВ із Грн/МДж у Грн/кВт∙год або 

навпаки слід керуватися співвідношенням: 

1 кВт∙год = 3,6 МДж. 

Наприклад, ціна 1Гкал = 1000 Грн. Відносна вартість теплової енергії 

становить: 

ВВ = 1000/4186,8 = 0,239 Грн/МДж, 

ВВ = 1000∙3,6/4186,8 = 0,86 Грн/кВт∙год. 



 13 

Оформлення результатів дослідження 

Оформлення результатів дослідження слід виконати у вигляді таблиці 

(Таблиця 1.2), після якої слід розташувати всі розрахунки (із поясненнями), 

які були виконані під час її заповнення. 

 

Таблиця 1.2 – Результати дослідження 

Місто (область): 

Енергоносій 

Постачальник, 

марка (якщо є), 

адреса сайту 

Ціна 

(тариф) 

Відносна вартість 

Грн

МДж
 

Грн

кВт год
 

Електроенергія 
постачальник    
адреса сайту 

Теплова енергія 
постачальник    
адреса сайту 

Природний газ 

постачальник    
адреса сайту 

теплота згоряння 

Бензин А92 
адреса сайту    

теплота згоряння 

Бензин А95 
адреса сайту    

теплота згоряння 

Дизельне пальне 
адреса сайту    

теплота згоряння 

Кам’яне вугілля 

постачальник    
адреса сайту 

марка 

теплота згоряння 

Дрова  

постачальник    
адреса сайту 

марка 

теплота згоряння 

Паливні гранули  

постачальник    
адреса сайту 

марка 

теплота згоряння 

1.7 Зміст протоколу 

1. Назва та мета роботи. 

2. Результати дослідження (Таблиця 1.2). 

3. Розрахунки, що були виконані під час роботи. 

4. Висновки 

5. Місце для відміток про виконання та захист роботи (дата, фамілія, 

ініціали викладача, оцінка, підпис). 

6. Додаткові матеріали, що можуть стати студенту у пригоді під час 

захисту роботи (за вибором студента). 
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1.8 Приклад тестового білету 

1. У яких одиницях вимірюється кількість електричної енергії? 
а) кг  б) кВт∙год  в) ВА  

г) В  д) Вт е) Вт∙с 

Правильна відповідь: б, е 

 

2. У яких випадках використовують пелети? 
а) автомобільне пальне б) підігрів води в) авіаційне пальне 

г) опалення приміщень д) вироблення електроенергії е) живлення радіоапаратури 

Правильна відповідь: б, г 

 

3. Яку масу має 130 л дизельного палива? 
а) 0,11 т б)  97,5 кг в) 151 кг 

г)  173 кг д) 111,8 кг е) 0,15 т 

Правильна відповідь: а, д 
Пояснення:  

1 л дизельного пального важить 0,86 кг. 

Маса 130 літрів дизельного пального: 

130∙0,86 = 111,8 кг = 0,11 т.  

 

4. Яку кількість енергії у Вт∙год містить 3 т бензину? 
а) 0,0652 кВт∙год  б) 138 кВт∙год  в) 496 800 кВт∙год  

г) 138 000 кВт∙год  д) 38,3 МВт∙год е) 38 300 кВт∙год  

Правильна відповідь: д, е 
Пояснення:  

Теплота згоряння 1 кг бензину – 46 МДж. 

Кількість енергії, при згорянні 3 т бензину: 3000∙46 = 138 000 МДж.  

1 кВт∙год = 3,6 МДж. Переводимо Дж у  Вт∙год: 

138 000 /3,6 = 38 333 кВт∙год ≈ 38 300 кВт∙год ≈ 38,3 МВт∙год. 

 

4. Яку кількість енергії у Дж містить енергоресурс, якщо ця енергія 

дорівнює 200 МВт∙год? 
а) 720 ГДж б) 55,55 МДж  в) 55555 МДж 

г) 720 МДж д) 720 кДж е) 138 ГДж 

Правильна відповідь: а 
Пояснення:  

1 кВт∙год = 3,6 МДж. Переводимо  Вт∙год у Дж: 

200 000 ∙3,6 = 720 000 МДж = 720 ГДж. 

 

Відповіді студента 

1 – б, д  0 балів (надана неправильна відповідь – д) 

2 – д  10 балів (надана неповна відповідь) 

3 – а, д 20 балів (надана повна відповідь) 

4 – д, е  20 балів (надана правильна відповідь) 

5 – а, г  0 балів (надана неправильна відповідь – г) 

Оцінка – 50 балів (робота не захищена). 
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