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Богма О. С. Енергетична складова економічної безпеки України / О. С. Богма // Економічний вісник 

Національного гірничого університету. – 2016. – № 2(54). – C. 56-60. 

Р/1790 

 

У статті проведено аналіз енергетичної складової економічної безпеки України. Проаналізовано основні 

показники, що визначають рівень енергетичної безпеки країни згідно з офіційними Методичними 

рекомендаціями щодо розвитку рівня економічної безпеки України за період 2011-2014 рр. Виявлено 

основні проблеми та встановлено недостатній рівень енергетичної безпеки України, що несприятливо 

позначається на стані економічної безпеки країни в цілому. 

 

 

Б 17936 

   33 
 

    Вісник соціально-економічних досліджень [Текст] = Socio-Economic Research Bulletin : зб. наук. пр. / 

Одеський нац. економічний ун-т. - О. : [Атлант]. -   

   № 3 (58). - О., 2015. - 295 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Гаврикова А. О. Аналіз і проблеми розвитку та реформування ринку електричної енергії України. – 

С.47-54. 

У статті проаналізовано стан і проблеми оптового електроенергетичного ринку України, причини і фактори, 

які перешкоджають його успішному розвитку. Дослідження показали, що має місце тенденція щодо 

зниження обсягів продажів електроенергії, зростання тарифів, відсутність прямих контактів між 

виробниками і споживачами електроенергії і, як наслідок, зниження якості послуг постачальників 

електроенергії і зростання заборгованості перед постачальниками та виробниками. 

   

 

Гайдуцький І. П. Пріоритети сталого низьковуглецевого розвитку України / І. П. Гайдуцький // 

Економіка та держава. – 2016. – № 9. – С. 23-28. 

Р/1829 

 

У статті розкрито причини і наслідки високої вуглецеємності  економіки України. Серед основних причин 

визначено: високий рівень (у співвідношенні до ВВП) споживання енергоносіїв; висока частка споживання 

високовуглецемістких енергоносіїв; низький рівень розвитку і поширеності в енергетичному балансі країни 

відновлюваної енергетики. На основі міжнародних порівнянь показників динаміки ВВП та інтенсивності 

вуглецевих викидів ідентифіковано стан економіки України як високовуглецеємний  та деградаційний. 

Розкрито пріоритети  переходу України  до сталого низьковуглецевого розвитку з врахуванням 

національних особливостей здійснення енергоконверсії. 

 

 

Данілкова А. Ю. Система специфічних механізмів політики енергоефективності промислових 

підприємств України / А. Ю. Данілкова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: 

Економічні науки. – 2016. – № 4, Т.1. – С. 142-146. 

Р/1055«Е» 

 

У статті розглянуто сучасний стан енергоефективності економіки України, базуючись на індексі 

енергетичної стійкості країн, що розраховується Всесвітньою Енергетичною Радою. Проаналізовано кращий 

досвід передових країн (США, Данія, Фінляндія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Нідерланди) у напрямку 

енергоефективності, визначено механізми політики енергоефективності для промислових підприємств 

України. 
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Ефективні заходи з модернізації ОЕС України для запобігання її колапсу та підвищенню рівня 

децентралізації генерації електрики / Б. П. Коробко, Ю. С. Громадський, О. М. Лінник, Р. Є. Камунікова // 

Промислова електроенергетика та електротехніка. – 2016. – № 2-3. – С. 16-21. 

 

Р/1056  

 

«Значним недоліком ОЕС України є надто високий рівень централізованої генерації нею електрики (≈93%), 

що зумовлює значні втрати її (≈20%)  на трансформаторах і при транспортуванні ЛЕП, а також великі 

фінансові витрати на спорудження магістральних електромереж». 
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   62 

 

    Маркевич, Катерина. 

    Глобальні енергетичні тренди крізь призму національних інтересів України [Текст] : [аналітична 

доповідь] / [К. Маркевич, В. Омельченко] ; [Центр Разумкова]. - [К.] : [Заповіт], 2016. - 118 с. : граф., рис., 

табл. - (Бібліотека Центру Разумкова). -  Бібліогр. у виносках. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

Аналітична доповідь містить аналіз сучасних тенденцій глобального розвитку енергетики, зокрема 

проаналізовано фактичні показники світової енергетичної галузі за секторами (природний газ, нафта, вугілля 

та електроенергія) та визначено місце в ній України. 

   Крім того, у доповіді розкрито пріоритети та головні напрями енергетичної політики США та ЄС, а також 

окреслено основні завдання України на найблищу перспективу в енергетичному секторі через прагнення 

країни інтегруватися до європейського енергетичного простору. 
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   332 
 

    Прометей [Текст] : регіон. зб. наук. пр. з економіки / Донецький держ. ун-т упр., НАН України, Ін-т 

економіко-правових досліджень НАН України, Ін-т економіки промисловості. - [Дружківка] : [Юго-Восток].   

   Вип. 1 (47). - [Дружківка], 2016. - 140 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Дробот С. А., Дубницький В. І., Кравченко О. В. Особливості розвитку мережевих об’єднань електро-

енергетичного сектору ПЕК України в контексті енергетичної безпеки. – С. 67-76. 

У досліджені розглянуто особливості процесу розвитку мережевих об’єднань паливно-енергетичного 

комплексу (ПЕК) України в контексті забезпечення економічної та енергетичної безпеки національної 

економіки. 

 

 

Чернявський Н. Енергетична безпека України: погляд крізь призму здобутків та викликів / Н. 

Чернявський // Вісник. Рейтинг. – 2016. – № 2-3. – С. 24-28. 

 

Р/602 
 

Упродовж останніх десятиліть у світі дедалі більшої значущості набуває питання енергетичної безпеки, яка 

є невід’ємною складовою національної безпеки та визначальною умовою економічної незалежності кожної 

держави. 

 

 

Чёрный В. Зеленый тариф в Украине / В. Чёрный // Мир автоматизации. – 2016. – № 3. – С. 10-12. 

 

Р/2214 

 

«Зеленые» тарифы на электроэнергию, произведенную с использованием различных возобновляемых 

источников энергии, приняты в Украине на законодательном уровне в 2009 г., и действуют они до 2030 года. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Загальні питання 

 
 

Р 357491 

   681 
     

    Апаратно-програмне забезпечення моніторингу об'єктів генерування, 

транспортування та споживання теплової енергії [Текст] : [монографія] / [В. П. 

Бабак, В. С. Берегун, З. А. Бурова та ін.] ; за ред. В. П. Бабака ; НАН України, Ін-т 

техн. теплофізики. - К. : [Ін-т техн. теплофізики НАН України], 2016. - 298 с. : рис. 

- Бібліогр.: с. 296-297. 

 

В монографії розглянуті сучасні методи і засоби моніторингу теплоенергетичного 

обладнання на етапах генерування, транспортування та споживання теплової 

енергії, методи та засоби контролю якості палива, нові перетворювачі теплового 

потоку для систем моніторингу та діагностики енергетичного обладнання, моделі акустичних діагностичних 

сигналів та методи їх статистичного опрацювання. 

 

 

Гелетуха Г. Г. Аналіз моделей функціонування сектору централізованого теплопостачання країн 

Європейського Союзу. Частина 2 / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Желєзна, А. І. Баштовий // Промышленная 

теплотехника. – 2016. –  Т. 38, № 5. – С. 78-84. 

 

Р/517 

 

Розглянуто базові моделі функціонування сектору централізованого теплопостачання та існуючі підходи до 

встановлення тарифів на теплову енергію на прикладі окремих країн Європи. Проаналізовано основні 

проблеми сектору централізованого теплопостачання в Україні. Запропоновано рекомендації по створенню 

конкурентного ринку теплової енергії. 

 

 

 

Р 357132 

   621.3 
 

    Деревянко, Ольга Владимировна.  

    Электронезависимые приводы резервных насосов аварийной подпитки 

тепломассообменного оборудования АЭС [Текст] : монография / О. В. Деревянко 

; под ред. А. Ю. Погосова. - О. : Наука и техника, 2016. - 214 с. : граф., рис., табл. - 

Библиогр.: с. 146-164. 

 

Монография является изложением исследований, связанных с разработкой 

электронезависимых приводов для насосов подпитки технологического 

оборудования АЭС в аварийных условиях с полным электрообесточиванием 

энергоблока. 

 

 

 

Р 357064 

   004 
 

    Зеленые сенсорные сети и микроконтроллерные системы. Методы и 

средства исследования и разработки [Текст] = Green Sensor Networks and 

Microcontroller Systems. Techniques and Tools of Research and Development: тренинг 

/ А. А. Коваленко, В. В. Лукашенко, А. П. Плахтеев [и др.], под ред. В. С. Харченко 

; Нац. аэрокосмический ун-т имени Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный 

ин-т". - [Х.] : [ФОП Лисенко І. Б.], 2016. - 158 с. : рис.: 61, табл.: 20. - (Проект 

530270-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR Green Computing and 

Communication). - Библиогр. в конце разд. (50 наим.). - Авт. на обл. не указ. Текст 

кн. на рус. и англ. яз. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Курс базируется на методических и инструментальных средствах, направленных на овладение 

практическими навыками разработки и исследования энергоэффективных микроконтроллерных систем, 

сенсорных сетей, а также сетей, толерантных к задержкам (Delay Tolerant Network).  Представлено описание 

лабораторних работ и тренингов, которые выполняются с использованием    специальных программно-

аппаратних средств. Библ. 50 наим., рис. 61, табл. 20. 

 

 

 

Кульбовський І. І. Аналіз нормативно-технічної бази впровадження інтелектуальних енергетичних 

систем на основі технологій SMART GRID / І. І. Кульбовський, Г. М. Голуб // Інформаційно-керуючі 

системи на залізничному транспорті. – 2016. –  № 3. – С. 50-57. 

Р/960 

 

Подано аналіз вимог і норм, що встановлюються нормативними документами, які забезпечують надійність, 

контроль, діагностику, визначення параметрів та інформаційну безпеку інтелектуальної 

електроенергетичної системи на основі концепції SMART GRID систем. Розглянуто питання впровадження 

систем стандартизації, подано ієрархію стандартів інтелектуальних мереж. 

 

 

 

Макогон Ю. В. Инновации в сфере энергетики в Украине / Ю. В. Макогон // Збірник наукових праць 

Українського державного геологорозвідувального інституту (УкрДГРІ). – 2016. –  № 3. – С. 87- 97. 

 

Р/1739 

 

Статья посвящена исследованию инноваций в сфере энергетики в Украине, а именно новшествам, 

обеспечивающим рост эффективности использования альтернативных источников энергии, востребованных 

рынком старопромышленных регионов Украины. 

 

 

 

Никифоров А. П. Оптимизация систем управления в смарт-грид энергосетях на основе обобщения 

информационных потоков / А. П. Никифоров // Технічна електродинаміка. – 2016. –  № 5. – С. 64-66. 

 

Р/515 

 

Предлагается способ совместного совершенствования систем  управления, оборудования 

электроэнергетических сетей, устройств  релейной защиты и автоматики.  Способ основан на шаблонах 

обобщенных структур частей системы управления при описании структур критериями оптимизации и 

ориентирован на сквозное проектирование  в САПР систем реального времени. Библ. 3., рис. 3. 

 

 

 

 

Р 357062 

   004 
 

    Основы зеленой ИТ-инженерии. Моделирование облачных систем [Текст] = 

Fundamentals of Green IT Engineering. Modelling of Cloud Systems : практикум / В. С. 

Харченко, А. В. Дрозд, Ю. Л. Поночовный [и др.], под ред. В. С. Харченко ; Нац. 

аэрокосмический ун-т имени Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный ин-т". - 

[Х.] : [ФОП Лисенко І. Б.], 2016. - 166 с. : рис.: 41, табл.: 16. - (Проект 530270-

TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR Green Computing and Communication). - 

Библиогр.: с. 143-147 (46 наим.). - Авт. на обл. не указ. Текст кн. на рус. и англ. яз. 

 

Курс посвящен описанию основних понятий и принципов зеленой  ИТ-инженерии, 

Gap-анализу энергоэффективности ИТ-систем, исследованию методов 

моделирования и оценки  энергоэффективности и безопасности облачных  ИТ-инфраструктур. Приводится 

учебная программа курса, дается краткое изложение теоретического  материала, описание лабораторных 

робот, а также методические рекомендации по самостоятельному изучению  материала. 
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   621.3 
 

    Парфенюк, Орест Архипович.  

    Матеріали для світлотехніки й оптоелектроніки та методи дослідження їх властивостей [Текст] : 

навч. посіб. / уклад. О. А. Парфенюк ; Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 

2016. - 104 с. - Бібліогр.: с. 102-103. - Уклад. на обкл. не зазнач. 

 

У посібнику наведена класифікація світлотехнічних матеріалів та їх коротка характеристика, проаналізовані 

базові методи електронної спектроскопії, подана інформація про явище люмінесценції та її використання у 

світлових приладах. 

 

 

Пилипів Н. І. Обліково-інформаційне забезпечення управління діяльністю деревообробних 

підприємств із виробництва твердого біопалива /  Н. І. Пилипів, І. Д. П’ятничук, М. М. Марків // 

Актуальні проблеми розвитку  економіки регіону. – 2016. – Т. 2, вип. 12.– С. 185-193. 

 

Р/206 

 

У статті досліджено питання формування основних засад обліково-інформаційного забезпечення діяльності 

деревообробних підприємств  із виробництва твердого біопалива для забезпечення сталого їх розвитку та 

конкурентоспроможності, які визначаються потребами управління за умови взаємозв’язку між етапами 

облікового процесу та інформаційними потоками в умовах ресурсо- та енергозбереження. У результаті 

дослідження встановлено, що для формування більш повного та якісного обліково-інформаційного 

забезпечення діяльності підприємства необхідна побудова управлінського обліку через реалізацію 

наступних етапів облікового процесу як технологічної сукупності: попереднього(підготовчого), первинного, 

поточного, аналітичного та підсумкового  з метою забезпечення реалізації управлінських цілей. 

 

 

Р 357339 

   53 
 

    Садовий, Микола Ілліч.  

    Ядерна парасолька як засіб збереження миру [Текст] : посібник / Садовий М. І., Трифонова О. М. ; 

Кіровоградський держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка. - Кіровоград : [РВВ КДПУ імені 

Володимира Винниченка], 2016. - 56 с. - Бібліогр.: с. 51-54. 

 

У посібнику викладені історичні матеріали щодо створення вітчизняних атомної та ядерної бомби. Розкрита 

роль українських вчених у розробці «ядерної парасольки»  Радянського Союзу. Зроблено окремий акцент на 

внесок у цей процес Харківського фізико-технічного інституту. 

 

 

 

 

Р 357152 

   681 
 

    Садовой, Александр Валентинович.  

    Научные основы анализа и синтеза оптимального энергоэффективного 

управления электромеханическими системами [Текст] : монография / А. В. 

Садовой, Р. С. Волянский, Ю. В. Сохина ; Днепродзержинский гос. техн. ун-т. - 

Каменское : ДГТУ, 2016. - 302 с. : ил.: 100. - Библиогр.: с. 298-301. 

 

Представлены достижения авторов в области развития теории систем 

автоматического управления, в которых реализуются скользящие режимы высоких 

порядков. Изложены оригинальные методы оптимизации по точности систем 

автоматического управления электроприводами с нелинейными активационными функциями. Рассмотрены 

динамические и статические характеристики систем управления с нелинейными алгоритмами управления и 

выполнено исследование их устойчивости. 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%96%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Б 17922 

   621.39 
     

    "ТАК": телекомунікації, автоматика, комп'ютерно-інтегровані технології [Текст] : збірка доп. 

Міжрегіональної наук.-практ. конф. молодих учених, Красноармійськ, 16-17 листопада 2015 р. / [відп. ред. 

А. А. Зорі] ; ДВНЗ "Донецький нац. техн. ун-т". - Красноармійськ : ДВНЗ "ДонНТУ", 2015. - 265 с. : граф., 

рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

Зі змісту: 

   Гармаш Є. В. Аналіз інноваційних проектів в енергетиці. – С. 239-241. 

Науковою новизною роботи є обґрунтування необхідного використання форми соціального партнерства при 

інвестуванні енергетичних проектів. Приведена систематизація процедур аналізу в енергетиці та розробка 

методичних положень щодо комплексного аналізу в вітряній енергетиці. 

 

 

Б 17956 

   62 

 

Херсонський національний технічний університет. 
    Вісник Херсонського національного технічного університету [Текст]. - Херсон : [ХНТУ].   

   Вип. 3 (58). - Херсон, 2016. - 567 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос. та 

англ. мов. Дод. тит. арк. рос. та англ. 

Зі змісту: 

   Адоньєв Є. О., Верещага В. М. Застосування поверхонь відгуку при моделюванні сталого 

енергетичного розвитку міст. – С. 471-476. 

У статті розглядається проблема багатофакторного моделювання сталого енергетичного розвитку міст. Для 

вирішення даної проблеми пропонується спосіб формалізованого геометричного моделювання поверхні. 

Вихідною інформацією для побудови поверхні відгуку, що відображає зміни фактору, є статистичні дані, 

отримані за результатами спостереження за цим фактором. 
 

 

Альтернативна енергетика 
 

 

Алгоритм вибору нетрадиційних та відновлюваних джерел електричної енергії до локальної системи 

електропостачання підприємств гірничо-видобувного комплексу / О. М. Сінчук, І. О. Сінчук, С. М. 

Бойко, І. А. Мінаков // Електроніка та зв'язок. – 2016. – Т.  21, № 4. – С. 6-12. 

Р/1325 

 

Мета роботи – обґрунтування можливості та необхідності розробки і реалізації в практику роботи 

підприємств ГВК ЛЕС (локальні енергетичні системи) на базі НВДЕЕ та розроблення алгоритму вибору 

НВДЕЕ для роботи в ЛЕС в умовах комплексу електропостачання-електроспоживання зазначених 

підприємств. 

 

 

Аналіз компоновки автономних  вітродизельних електричних систем / В. М. Головко, В. П. Коханєвич, 

М. О. Шихайлов [та ін.]  // Енергетика та електрифікація. – 2016. – № 5. – С. 14-16. 

Р/464 

 

Проаналізовано  структурні схеми  автономних вітродизельних електричних систем і встановлено,що при їх 

розробці необхідно орієнтуватись на схеми, які мають можливість підвищити коефіцієнт заповнення графіка 

навантаження споживача.   

 

 

Аналіз потенціалу твердих побутових відходів як сировини для виробництва  альтернативних палив в 

Україні / І. Л. Трофімов, А. В. Яковлева, О. В. Іванченко, Л. С. Встрягіна // Енергетика: економіка, 

технології, екологія. – 2016. – № 2. – С. 105-112. 

Р/1432 

 

Розглянуто проблему забруднення навколишнього середовища твердими побутовими відходами в Україні та 

світі. Досліджено негативний вплив відходів на екологічний стан України, розглянуто та проаналізовано 

проблему поводження з відходами в країнах Європи. Наведено існуючі методи знешкодження відходів та 

проаналізовано їх недоліки. Обґрунтовано метод переробки твердих побутових відходів з метою отримання 

сировини для альтернативних джерел енергії. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Анахов П. В. Можливі перспективи використання сейшових хвиль в гідроенергетиці України / П. В. 

Анахов  // Гідроенергетика України. – 2016. – № 1-2. – С. 10-12. 

Р/1884 

 

Гідроенергетичний потенціал України складають енергії стоку, хвиль і течій. Розглянуто події резонансного 

збудження місячно-сонячними приливами сейшових хвиль, частина яких залежить від глибини води. 

Дотримання умови припливно-сейшового резонансу і резонансу, що формується при управлінні 

водопропускною гідроспорудою підвищить виробіток електроенергії. 

 

 

Барило А. А. Перспективи використання геотермальних технологій на території Чорнобильської зони 

/ А. А. Барило // Відновлювана енергетика. – 2016. – № 3. – С. 57-60. 

Р/1908 

 

Запропоновано варіант скорочення споживання природного газу котельнею, що розташована у м. 

Чорнобиль, шляхом використання геотермальної теплової установки. Теплова потужність однієї 

свердловини обладнаної на еоценовий водоносний горизонт, з урахуванням використання геотермального 

теплового насоса може становити 0,1-0,5 МВт. Бібл. 3, табл. 1, рис. 2. 

 

 

Башинська Ю. І. Перспективні шляхи розвитку публічно-приватного партнерства у сфері 

відновлюваної енергетики регіону / Ю. І. Башинська, П. В. Жук // Регіональна економіка. – 2016. –  № 3. – 

С. 63-68. 

Р/937 

 

Розглянуто питання розвитку публічно-приватного партнерства у сфері відновлюваної енергетики регіону. 

Наведено результати економічної оцінки природного потенціалу відновлюваної енергетики Західного 

регіону України. Зроблено висновок про низькі показники його освоєння та необхідність використання 

дієвих організаційно-економічних механізмів забезпечення розвитку відновлюваної енергетики в регіоні. 

 

 

   Бондаренко К. «Сено-солома» или газ? / К. Бондаренко // Air Water Therm. – 2016. – № 5. – С. 8-10. 

 

Р/721 

 

Чем выгоднее отапливать жилье после подорожания газа?  Достоинства и недостатки разных видов топлива 

для обогрева жилья еще раз доказывает старую истину: за все надо платить. Что выбрать? 

 

 

Бондарчук А. С. Використання відпрацьованих шахтних порожнин в якості акумулятора 

відновлюваної енергії / А. С. Бондарчук // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2016. 

– № 5. – С. 79-84. – Текст англ.   

Р/1274 

 

Показана висока ефективність й інвестиційна привабливість використання відпрацьованих шахтних 

порожнин в якості акумулятора відновлюваної енергії та використання її для технологічних потреб у 

виробничих процесах, гарячого водопостачання, опалення в зимовий період та охолодження приміщень у 

літній час за рахунок геотермальної енергії кам’янистих стін. 

 

 

 

 

Р 357240 

   63 
 

    Бурляй, А. П.  

    Проблеми екологізації аграрного ринку в Україні [Текст] : монографія 

 / Бурляй А. П. - Умань : Видавець "Сочінський М. М.", 2016. - 52 с. : табл. - 

Бібліогр.: с. 48-50. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%B9,%20%D0%90.%20%D0%9F.
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Зі змісту: 

Розділ 4. Значення сільського господарства України для виробництва альтернативних видів енергії. – 

С. 38-47. 

«Сьогодні головним джерелом енергії служить викопне паливо, спалювання якого руйнує навколишнє 

середовище і викликає зміну клімату. Понад 80% споживаної енергії виробляється з викопних видів палива, 

а саме з нафти, природного газу та вугілля. Інший об’єм енергоспоживання (20%) доводиться на частку 

атомної енергії і гідроенергії, біопалива та поновлюваних джерел». 

 

 

Високоефективна система відбору потужності для фотоелектричної станції / Р. В. Зайцев, Е. І. Сокол,  Г. 

С. Хрипунов   [та ін.]  // Відновлювана енергетика. – 2016. –  № 3. – С. 31-39. 

Р/1908 

 

Проведено аналіз роботи системи відбору потужності для фотоелектричної станції з використанням 

підвищувального перетворювача. Розроблено принципову електричну схему регульованого мостового 

резонансного підвищуючого перетворювача з цифровим керуванням, що забезпечує надійність роботи, 

швидке і точне знаходження точки максимальної потужності та ефективність перетворення до 96%. Бібл. 

7,табл. 3, рис.4. 

 

 

 

Р 357114 

   621.22 
 

    Герасимов, Генріх Григорович.  

    Виготовлення гідротурбінного обладнання ГЕС [Текст] : навч. посіб. / Г. Г. 

Герасимов ; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. - Рівне : [НУВГП], 

2016. - 331 с. : іл. - Бібліогр.: с. 324-326. - Предм. покажч.: с. 327-330. 

 

Розглянута технологія виробництва гідротурбін на основі передового досвіду 

гідротурбобудування. Приведена технологія виготовлення радіально-осьових, 

поворотно-лопатевих і ківшевих гідротурбін, валів, напрямних апаратів, 

фундаментних і закладних частин гідротурбін. Приведена методика балансування 

робочих коліс турбін і основи проведення монтажних робіт. 

 

 

Голуб Н. Б. Анаеробна коферментація пташиного посліду з целюлозовмісними відходами / Н. Б. Голуб 

// Відновлювана енергетика. – 2016. –  № 3. – С. 81-87. 

Р/1908  
 

Розглянуто вплив компонентного вмісту целюлозовмісної сировини (відходів паперу, очерету, коноплі та 

кукурудзи) як косубстрату на вихід біогазу та вміст метану в ньому при сумісному зброджуванні з послідом 

птахів. 

 

 

Гошовский С. В.  Комбинированные энергосистемы для эффективного получения экологически 

безопасной энергии / С. В. Гошовский, А. В. Зурьян // Экология и промышленность. – 2016. – № 3(48). – С. 

96-100. 

Р/1911 

 

Проанализирована и научно обоснована возможность уменьшения техногенной нагрузки на окружающую 

природную среду путем рационального использования возобновляемых источников энергии в 

комбинированных энергосистемах. Предложены современные высокоэффективные кластерные инженерно-

конструкторские решения, удовлетворяющие повышенным требованиям к резервированию.  

 

 

Гошовский С. В. Моделирование режимов работы системы с несколькими возобновляемыми 

источниками энергии / С. В. Гошовский, А. В. Зурьян // Збірник наукових праць Українського державного 

геологорозвідувального інституту (УкрДГРІ). – 2016. – № 3. – С. 73-86. 

Р/1739 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96%D1%85%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В работе рассмотрены новые подходы к методике оптимизации построения и функционирования системы, 

которая использует несколько возобновляемых источников энергии. Определены критерии принятия 

решений о реализации алгоритмов построения и управления энергетическими системами. Предложен 

алгоритм поиска возможных вариантов источников энергии и методики оптимизации режима 

комбинированных систем. 

 

 

Гулиев Г. Б. Вероятностное моделирование потокораспределения в энергосистеме с распределенной   

генерацией и возобновляемыми источниками / Г. Б. Гулиев, Н. Р. Рахманов // Электронное 

моделирование. – 2016. – Т. 38, № 5. – С. 101-112. 

Р/518 

 

Приведены результаты исследования глубины случайных флуктуаций мощности нагрузки системы на 

вероятности распределения напряжений в узлах и потоки активной и реактивной мощности в линиях. 

Приведены результаты сравнительного анализа вероятностного потокораспределения, выполненного 

численным методом Монте-Карло на примерах тестовых схем и схемы реальной энергосистемы с 

распределенной генерацией и возобновляемыми источниками. Предложен алгоритм вероятностной оценки 

напряжения и потоков мощности в сети с распределенной генерацией для ветровых и солнечных 

электростанций. 
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   621.3 

     

    Електричні мережі з відновлювальними джерелами енергії [Текст] : навч. 

посіб. для студ. напряму "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" / 

Добровольська Л. Н., Волинець В. І., Собчук Д. С., Черкашина В. В. ; під ред. 

Добровольської Л. Н. ; Луцький нац. техн. ун-т. - Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2016. 

- 352 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 307-311. 

 

В навчальному посібнику комплексно представлені питання структури і 

функціонування відновлювальних джерел енергії, автоматичного регулювання та 

керування технологічними процесами в електричних мережах. 

 

  

Жаркін А. Ф. Моделювання режимів роботи електричної мережі середньої напруги при підключенні 

до неї сонячних електростанцій / А. Ф. Жаркін // Технічна електродинаміка. – 2016. –  № 5. – С. 52-54. 

 

Р/515 

 

Виконано імітаційне моделювання режимів роботи сонячної електростанції (СЕС) та електричної мережі 

середньої напруги (СН) при підключенні до неї СЕС для визначення впливу роботи  СЕС на значення 

показників якості електричної енергії (ПЯЕ) у точці загального приєднання (ТЗП) в залежності від 

параметрів і місця підключення СЕС до розподільної мережі СН та зміни рівнів потужності сонячного 

випромінювання. Бібл. 2, рис.4. 

 

 

Жовмір М. М. Кінетика термолізу та вигорання часток твердого біопалива. Частина 2. Швидкість 

термолізу сухих та вологих деревних і солом’яних гранул / М. М. Жовмір // Відновлювана енергетика. – 

2016. – № 3. – С. 65-72. 

Р/1908 

 

Описано експериментальні дослідження термолізу часток деревних та солом’яних гранул масою 0,5 г при їх  

швидкому нагріві в окислювальній атмосфері у муфельній печі при  7000 С. Наведено методику обробки 

отриманих експериментальних даних для сухих та вологих часток гранул. Запропоновано швидкість реакції 

термолізу визначати як потік маси випаруваної вологи палива та летких, віднесений до початкової площі 

зовнішньої поверхні частки палива. Встановлено, що поточна швидкість термолізу є величиною змінною. 

Визначено значення середньої швидкості термолізу сухих і вологих деревних та солом’яних гранул, що 

відрізняються масою, вмістом вологи та золи, геометричними розмірами.  Бібл. 7, табл. 2, рис. 3. 
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"Київський політехнічний інститут", Національний технічний університет України. 
    Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" [Текст] 

: [наук.-техн. часопис] = BULLETIN of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" = 

Вестник Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт" = 

Informatiosblatt der Nationalen technischen Universitat der Ukraine "Kyjiwer polytechnisches Institut". - К. : 

[НТУУ "КПІ" Видавництво "Політехніка"]. - (Серія Приладобудування). -  

   Вип. 51 (1). - К., 2016. - 151 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 
    Смертенко  П. С., Горбач Т. Я., Бундза А. Б., Кущовий С. М. Технологічна оснастка виготовлення 

фотоперетворювачів сонячної енергії на основі самоорганізованих органічно-неорганічних гібридів. – 

С. 69-73.  

 

 

Климатизация и энергообеспечение пассивного дома: технические аспекты / Б. Басок, А. Недбайло, И. 

Божко [та ін.]  // Air Water Therm. – 2016. – № 5. – С. 58-62. 

 

Р/721 

 

В данной статье рассматриваются технические решения для системы теплообеспечения и поддержания 

климата в пассивном доме в режиме круглосуточной работы, что позволяет значительно повысить ее 

эффективность. 

 

 

Клюс В. П. Термічна утилізація радіоактивно забрудненої деревини Чорнобильської зони для 

виробництва електроенергії / В. П. Клюс, Є. Г. Новицька // Відновлювана енергетика. – 2016. – № 3. – С. 

61-64. 

 

Р/1908 

 

Виконано аналіз методів термічної утилізації радіоактивно забрудненої деревини Чорнобильської зони. 

Встановлено, що найменша емісія радіонуклідів в атмосферу відбувається при газифікації та вібраційному 

спалюванні деревини. Рекомендовано використовувати газифікацію для утилізації деревини та виробництва 

електроенергії на ТЕС. 

 

 

Корбач А. О. Вплив експлуатаційних факторів на показники автомобіля при використанні біопалива 
/ А. О. Корбач, О. О. Левківський // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного 

университета. – 2016. – Вып. 74. – С. 67-71. 

 

Р/1270 

 

Подано результати розрахунку витрати палива та викидів шкідливих речовин дизелем автомобіля, що 

працює на біопаливі. Розрахунки виконано для автомобіля, що рухається в режимах міського їздового 

циклу, враховуючи зміну стану та профілю дорожнього покриття, що характеризуються  коефіцієнтом опору 

кочення і кутом повздовжнього профілю дороги. 

 

 

Кравченко І. П. Тепломасообмінні процеси в геотермальній внутрішньо-свердловинній U-подібній 

циркуляційній системі при неперервному відборі теплоти / І. П. Кравченко, М. П. Кузнєцов // 

Промышленная теплотехника. – 2016. – Т. 38, № 5. – С. 69-77. 

Р/517 

 

В статті досліджені теплообмінні процеси між оточуючим геотермальну свердловину природним 

середовищем і двонаправленими потоками рідини у двотрубній внутрішньо свердловинній циркуляційній 

системі, центральна туба якої встановлена коаксіально відносно обсадної, з метою з’ясування можливості 

промислового видобування геотермальної теплоти без застосування другої свердловини для утилізації 

відпрацьованого теплоносія. 

  

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82,%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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"Криворізький національний університет", державний вищий навчальний заклад. 
    Вісник Криворізького національного університету [Текст] : зб. наук. пр. - Кривий Ріг : [ФОП Бурова 

Оксана Анатоліївна]. -   

   Вип. 42. - Кривий Ріг, 2016. - 282 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 
   Жуйков В. Я., Осипенко К. С. Особливості відбору енергії від вітрогенератора в перехідному режимі 

орієнтації на вектор вітрового потоку. – С. 29-40. 

В статті розглянуто забезпечення ефективної роботи Micro Grid за рахунок реалізації відбору максимальної 

енергії від вітрогенератора. Наведено еквівалентну схему системи електроживлення. 

 

   Кольсун В. А., Риженков Д. В., Макодзьоб В. М., Кулик О. М. Аналіз та дослідження енергетичних 

характеристик перетворювача частоти стосовно мережі живлення фотоелектричної сонячної станції. 

– С. 63-68. 

Основними задачами даної роботи є визначення впливу перетворювачів на мережу живлення, а також 

дослідження засобів запобігання цим явищам. 

 

 

Кузнєцов М. П. Імовірнісні аспекти використання відновлюваних джерел енергії в зоні відчуження 

Чорнобильської АЕС / М. П. Кузнецов, С. О. Ужейко // Відновлювана енергетика. – 2016. –  № 3. – С. 6-12. 

 

Р/1908 

 

Локалізація значних обсягів відновлюваної енергетики на окремій ділянці електромережі може спричинити 

ускладнення для надійного енергозабезпечення. Випадкова природа таких електроносіїв, як сонце та вітер, 

має бути прихована при визначенні потреб у резервних потужностях. Адекватне врахування імовірної 

природи вітрової та сонячної енергії допоможе забезпечити економічно обґрунтовані вимоги до організації,  

комбінованих локальних енергосистем при змінному характері надходжень електроенергії.  Бібл. 9, рис. 1.  

 

 

Левчук А. П.  Економічні аспекти узгодження роботи електростанцій відновлюваної енергетики з 

енергосистемою / А. П. Левчук // Енергетика та електрифікація. – 2016. – № 7. – С. 20-27. 

 

Р/464 

 

Визначено питомі  витрати сонячних і вітрових електростанцій при роботі з накопичувачами і без них. 

Показано, що узгодження їх роботи з енергосистемою найбільш економічно вигідно і в технічному плані 

доцільно при використанні електротеплових споживачів-регуляторів у вигляді теплових насосів.                             

 

 

Малогулко Ю. В. Дослідження функціональної стійкості підсистеми обміну інформацією локальної 

електричної системи з відновлюваними джерелами енергії з використанням технології «Smart Grid»/ 

Ю. В.  Малогулко, І. О. Гунько // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки.  

– 2016 – № 5. – С. 209-217. 

Р/1055«Т» 

 

В статті досліджено функціональну стійкість підсистеми обміну інформації локальної електричної системи з 

відновлюваними джерелами енергії, а також запропоновано закон оптимального керування схемою 

приєднання інверторів, тобто зміни схеми видачі потужності до електричної мережі. Показано, що 

запропонована підсистема обміну інформацією забезпечить надійне функціонування відновлюваних джерел 

енергії оснащених засобами локальної автоматизації керування. 

 

 

Матвеев Ю. Б. Исследование потенциала образования биогаза при сбраживании пищевых отходов / 

Ю. Б. Матвеев, Д. В. Куцый // Відновлювана енергетика. – 2016. – № 3. – С. 73-80. 

Р/1908 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82,%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
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Смоделирована смесь пищевых отходов, компонентный состав которой характерен для условий Украины. 

Для смеси определены потенциал образования метана и постоянная скорости образования метана при 

сбраживании в лабораторном реакторе (лизиметре). Для оценки параметров использовалось уравнение 

разложения первого порядка.  Библ. 15, табл. 2, рис. 4. 

 

 

Р 357304 

   004 
     

    Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2015 [Текст] : десята міжнар. наук.-практ. 

конф., 22-26 червня 2015 р. : тези доп. / НАН України, Акад. технологічних наук України, Інженерна акад. 

України [та ін.]. - [Чернігів] : [ЧНТУ], 2015. - 472 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Стеценко І. В.,  Зав’ялець Ю. А.,  Яцько О. М.  Оцінка ефективності впровадження альтернативних 

джерел електроенергії. –  С. 134-136. 

   Скітер І. С.,  Трунова О. В.,  Маргасов Д.  В.   Інформаційна система аналізу енергоефективності. 

Математична формалізація задачі комплексного когнітивного моделювання. – С. 210-214. 

 

 

Махлинец А.  В фокусе – Солнце / А. Махлинец // Air Water Therm. – 2016. – № 4. – С. 24-25. 

Р/721 

 

Солнечные коллекторы на крышах наших домов – далеко не единственное исполнение гелиомодулей. 

Новые конструкции гелиопанелей и альтернативные способы монтажа теперь доступны в Украине. 

  

 

Михненко С. Солнечные воздушные коллекторы / С. Михненко // Air Water Therm. –     2016. – № 5. – С. 

24-27. 

 

Р/721 

 

Солнечные воздушные коллекторы приобретают все большее число сторонников. Это решение, которое 

открывает намного больше возможностей, чем жидкостные фототермальные коллекторы. Они 

действительно заслуживают того, чтобы на них обратили более пристальное заинтересованное внимание. 

 

 

Михненко С.  Энергия из воздуха / С. Михненко // Air Water Therm. – 2016. – № 5. – С. 20-23. 

 

Р/721 

 

Тепловые насосы приобретают все большую популярность и как отдельные отопительные агрегаты, так и в 

составе комбинированных систем отопления. Это энергоэффективные устройства, использующие 

возобновляемую энергию природных ресурсов – тепло почвы, воды и воздуха. Причиной их массового 

применения в странах Европы, Северной Америки и Азии послужили эффективность и экономичность. 

 

 

Р 357141 

   681 

 

Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки НУВГП. 
    Вісник Навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки 

НУВГП [Текст] : зб. наук. пр. / Національний ун-т водного господарства та природокористування. - Рівне : 

[НУВГП], 2014 - . 

   Вип. 2. - Рівне, 2015. - 242 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.  

 

Зі змісту: 

   Кругліковський Б. Б., Якобчук Д. Ю. Розробка системи керування процесом зарядки літієвого 

акумулятора від сонячної енергії. – С. 136-140. 

У статті проаналізовано основні питання зарядки літієвого акумулятора від сонячної енергії за допомогою 

плат Arduino та сонячної батареї. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8,%20%D0%BA%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8%20%D0%9D%D0%A3%D0%92%D0%93%D0%9F


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
 

 

Р 357116 

   62 
     

    Обладнання та проектування в біоенергетиці та водоочищенні і управління 

безпекою праці [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закладів спец. 

"Біотехнології та біоінженерія" / Л. А. Саблій, О. М. Бунчак, В. С. Жукова, В. М. 

Россінський ; під ред. Л. А. Саблій ; Національний техн. ун-т України "Київський 

політехн. ін-т". - Рівне : [НУВГП], 2016. - 357 с. : іл. - Бібліогр.: с. 348-356. - 

Покажч. термінів: с. 344-347. 

 

У підручнику викладено матеріали щодо обладнання, споруд, пристроїв, які 

використовують у біоенергетиці та водоочищенні, а саме, при очищенні  

господарсько-побутових і стічних вод промислових підприємств, для обробки осадів, які утворюються на 

очисних станціях. Описано особливості влаштування і проектування біогазових установок, біореакторів для 

одержання біоводню, біодизелю, біоетанолу, піролізу біомаси й іншого обладнання для очищення 

промислових стічних вод. Наведено необхідні нормативні матеріали й рекомендації щодо проектування, 

способи розрахунку окремих споруд. 

 

 

Оцінка вітрового енергетичного потенціалу зони відчуження Чорнобильської атомної електростанції / 

С. О. Кудря, Б. Г. Тучинський, І. В. Іванченко, К. В. Петренко // Відновлювана енергетика. – 2016. –  № 3. – 

С. 44-49. 

Р/1908 

 

В статті запропоновано оцінку вітропотенціалу території зони відчуження Чорнобильської атомної станції 

на базі даних  щодо швидкості вітру метеостанції «Чорнобиль» і «Чернігів-аеропорт».  Бібл. 5, табл. 1, рис. 

7. 

 

 

Перспективи використання сонячної енергії / В. Сиволапов, М. Гузь, В. Сінько, В. Марченко // 

Agroexpert. – 2016. –  № 11. – С. 72-75. 

Р/2278 

 

Сонячна енергетика – один із напрямків альтернативної енергетики, який ґрунтується на безпосередньому 

використанні сонячного випромінювання для отримання енергії у будь-якому вигляді. Сонячна енергетика 

використовує невичерпне джерело енергії та є екологічно чистою. 

 

 

Пилипенко О. М. Розробка системи живлення перспективного дизеля для роботи на біогазі / О. М. 

Пилипенко, І. А. Шльончак // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. 

– 2016. – Вып. 74.– С. 88-93. 

Р/1270 

 

Проведено аналіз сучасного стану використання газоподібних палив у двигунах внутрішнього згорання. 

Наведено ефективні способи використання газу в дизелях. Запропоновано здешевлену систему живлення 

дизеля біогазом. Визначено витрати дизельного та газодизельного палива під час роботи двигуна DONG 

FENG залежно від швидкості руху транспортного засобу. 

 

 

 

Пундєв В. О. Можливості використання зони відчуження ЧАЕС для розвитку фотоенергетики та 

геліоенергетики в Україні / В. О. Пундєв, В. І. Шевчук // Відновлювана енергетика. – 2016. –  № 3. – С. 27-

30. 

Р/1908 

 

Розглянуто можливість використання земель Чорнобильської зони відчуження для розміщення 

фотоелектричних станцій. Бібл. 5, табл. 2, рис. 1. 
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Ратнер  В. М. Сонячна електростанція – об’єкт енергосистеми. Протипожежний захист в 

електроустановках сонячних електростанцій / В. М. Ратнер, А. С. Кирієнко // Электрические сети и 

системы. – 2016. –  № 2. – С. 21-26. 

 

Р/1943 

 

Пожежна небезпека в електроустановках сонячних електростанцій (СЕС), обумовлює здатність окремих 

елементів обладнання СЕС, бути причиною їх загоряння. Численні пожежі в електроустановках можна 

попередити. Гасіння пожежі в електроустановках без вжиття заходів з техніки безпеки пов’язане з 

небезпекою для життя людини. 

 

 

 

Рижий В. М. Оцінка можливості будівництва міні-ГЕС при існуючих греблях на прикладі гідровузлів 

в Житомирській області та Печенізького гідровузла в Харківській області / В. М. Рижий // 

Гідроенергетика України. – 2016. – № 1-2. – С. 45-50. 

 

Р/1884 

 

В роботі дана оцінка використання напору існуючих гідровузлів для будівництва в їх складі будівлі 

гідроелектростанції та запропоновано використання різних типів гідроагрегатів. 

 

 

 

Сазонов А. Ю. Обґрунтування структурних параметрів біогазових та когенераційних установок як 

альтернативного джерела енергії / А. Ю. Сазонов, Ю. Л. Новосилецький // Вісник Житомирського 

національного агроекологічного університету. – 2016. – Т. 1, № 1. – С. 305-316. 

 

Р/1223 

 

Метою даної статті є аналіз різних типів біогазових установок для визначення номінальної потужності 

установок і їх автоматизації шляхом виявлення особливостей функціонування когенераційних установок та 

особливостей регулювання їх технологічних параметрів. 

 

 

 

Самойленко Л. Е. Влияние гидрологических и геологических факторов на восстановление малых 

гидроэлектростанций / Л. Е. Самойленко  // Гідроенергетика України. – 2016. –  № 1-2. – С. 26-29. 

 

Р/1884 

 

Рассмотрены вопросы восстановления и реконструкции малых ГЭС на территории Украины. 

Гидрологические процессы фильтрации воды через отдельные виды сооружений гидроэлектростанции – 

основной фактор, влияющий на безопасность и надежность плотины. Особого внимания требует контроль 

технического состояния самой плотины, состояния водосливных сооружений, а также аварийных 

водосбросов. Геологические условия местности, в свою очередь, являются одним из основных факторов, 

влияющих на конфигурацию, расположение и компоновку малой ГЭС. 

 

 

 

Скляренко Е. В. Исследование процесса термохимической конверсии растительной биомассы в 

горючий газ и биоуглерод на установке шнекового типа / Е. В. Скляренко, Б. Д. Билека // 

Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2016. –  № 2. – С. 43-47. 

 

Р/335 

 

Результаты выполненных исследований позволили определить технологические параметры процесса, а 

также конструктивные особенности установки: диаметр и длину пиролизной камеры, параметры шнека, 

горелки, вентилятора и технологической топки. 
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    5 
     

    Стратегічна оцінка використання відновлювальних джерел енергії у 

сталому туристично-рекреаційному розвитку Карпатського регіону [Текст] : 

колективна монографія / О. М. Мандрик, Л. М. Архипова, Я. О. Адаменко [та ін.] ; 

за ред. Архипової Л. М. ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-

Франківськ : [ІФНТУНГ], 2016. - 324 с. : карти, рис., табл. - Бібліогр.: с. 310-323. 

 

Монографія є результатом виконання у 2015 році держбюджетної науково-

дослідної роботи «Методологія екологічно безпечного використання 

відновлювальних джерел енергії у сталому туристично-рекреаційному розвитку 

Карпатського регіону», фінансованої Міністерством освіти і науки України.  

 

  

Б 17922 

   621.39 
     

    "ТАК": телекомунікації, автоматика, комп'ютерно-інтегровані технології [Текст] : збірка доп. 

Міжрегіональної наук.-практ. конф. молодих учених, Красноармійськ, 16-17 листопада 2015 р. / [відп. ред. 

А. А. Зорі] ; ДВНЗ "Донецький нац. техн. ун-т". - Красноармійськ : ДВНЗ "ДонНТУ", 2015. - 265 с. : граф., 

рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

      Зі змісту: 
   Кремнева Е. В., Кузнецова М. М., Адаменко Д. С. Энергетическое использование биомассы в 

когенерационных технологиях. – С. 248-250. 

На основе результатов экспериментальных и теоретических исследований энергетического использования 

биомассы разработаны варианты схем для технической реализации  двухстадийного    процесса       

газификации  биомассы     в  когенерационных установках. 

 

 

 

Толлефсон Д.  Микроконтроллеры с чрезвычайно низким потреблением  энергии для реализации LoT 

/ Д. Толлефсон // CHIP NEWS Украина. Инженерная микроэлектроника. –  2016. – № 9(159). – С. 12-13. 

 

Р/900 

 

Микроконтроллеры с чрезвычайно низким потреблением энергии (MCUs) и системы передачи данных HI-FI 

Bluetooth – эти устройства предоставляют очень гибкие и экономически эффективные способы подключения 

объектов к вычислительной сети физических объектов LoT. 

 

 

Філенко В. В. Комбінована фотоелектрична установка з концентратором та водневим накопичувачем 

енергії / В. В. Філенко, В. В. Соловей // Проблемы машиностроения. – 2016. – Т. 19, № 3. – С. 69-75. 

 

Р/1734 

 

Наведено методику розрахунку фотоелектричної установки зі стаціонарним параболіцентричним 

концентратором. Розглянуто можливість комбінованого використання сонячної електроенергії у поєднанні з 

електролізерами водню високого тиску для зниження екологічного навантаження на урбанізовані території. 

 

 

 

Б 17958 

   62 

 

"Харківський політехнічний інститут". Національний технічний університет. 

    Вісник Національного технічного університету "ХПІ" [Текст] : зб. наук. пр. - Х. : НТУ "ХПІ". - (Серія 

Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії).   

   № 11 (1183). - Х., 2016. - 132 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос., англ. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82.%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Из содержания: 
   Панченко В. И., Цыпленков Д. В., Кириченко М. С., Федоров С. И., Гребенюк А. Н. Усовершенствование 

конструкции генераторов для ветроустановки с аэродинамической мультипликацией. – С. 102-109. 

В работе рассмотрены пути улучшения массогабаритных показателей генераторов для ветроустановок с 

аэродинамической мультипликацией и пути уменьшения массы и стоимости обмоток. 

 

 

Чернуха К. В. Аналіз економічної доцільності використання біомаси сільськогосподарським 

підприємством / К. В. Чернуха, В. В. Дубровська, В. І. Шкляр // Енергетика: економіка, технології, екологія. 

– 2016. – № 2. – С. 98-104. 

Р/1432 

 

Мета роботи – проаналізувати доцільність використання сільськогосподарських відходів району та 

вирощування енергетичних рослин в якості палива для виробництва теплової енергії. 

 

 

Шаповалов Ю. О. Можливості отримання біогазу та проблеми його використання на транспорті / Ю. 

О. Шаповалов, М. М. Семенов, Н. В. Корабєйнікова // Науковий вісник Херсонської державної морської 

академії. – 2015. –  № 2(13). – С. 104-109. 

Р/2293 

 

Аналіз можливостей отримання та використання біогазу в енергетичних установках виявив, що в якості 

палива для транспортних засобів слід використовувати виключно очищений і збагачений біогаз – біометан. 

 

 

Шовкопляс С. Естественная геотермальная вентиляция / С. Шовкопляс, С. Михненко // Air Water 

Therm. – 2016. – № 5. – С. 46-49. 

Р/721 

 

Сложилось мнение, что энергоэффективные технологии – это дорого, и что обустраивать их для уже 

существующего дома очень сложно. Примером того, что этот стереотип ошибочен, может стать 

естественная геотермальная вентиляция. 

 

 

Шовкопляс С. Насколько подешевеет солнечное электричество? / С. Шовкопляс, С. Михненко // Air 

Water Therm. – 2016. – № 5. – С. 28-33. 

Р/721 

 

Насколько подешевело «солнечное электричество» и каковы перспективы применения его в обычных 

домохозяйствах? 

 

 

Ярош Я. Д. Перспективи та проблеми використання відновлюваних джерел енергії для сушіння 

сільськогосподарських матеріалів / Я. Д. Ярош // Вісник Житомирського національного агроекологічного 

університету. – 2016. – Т. 1,  № 1. –  С. 335-346. 

Р/1223 

 

У статті зроблено огляд сучасних підходів та технічних засобів для використання відновлюваних джерел 

енергії   у процесах сушіння сільськогосподарських матеріалів. 

 

 

Енергозбереження 
 

 

Артеменко М. Ю. Енергоефективність паралельних активних силових фільтрів трифазних систем 

електроживлення / М. Ю. Артеменко, В. В. Каплун // Вісник Київського національного університету 

технологій та дизайну. Серія: Технічні науки. – 2016. –  № 5(102). – С. 11-19. 

Р/1733 

 

Мета – підвищення коефіцієнта потужності та відповідного значення ККД у трифазних системах 

електроживлення шляхом використання активних силових фільтрів. 



Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 

 

 

 

Р 357276 

   681 
 

    Бабак, Сергей Витальевич.  

    Статистическая диагностика электротехнического оборудования [Текст] : 

[монография] / С. В. Бабак, М. В. Мыслович, Р. М. Сысак ; НАН Украины, Ин-т 

электродинамики. - К. : [Ин-т электродинамики НАН Украины], 2015. - 456 с. - 

Библиогр. в конце разд.  

 

В монографии изложены основные понятия, принципы построения и 

практического применения информационно-измерительных систем 

статистической диагностики электротехнического оборудования. 

Проанализированы математические вероятностные модели диагностических сигналов, которые возникают 

при работе такого оборудования, изложены основные результаты исследований их характеристик, 

рассмотрены методы и средства диагностики электрических машин и отдельных их узлов.   

 

 

 

 

Р 357199 

   621.3 
 

    Вишневский, Леонид Викторович.  

    Управление напряжением автономных асинхронных генераторных 

установок [Текст] : монография / Вишневский Л. В., Муха Н. И., Дао Минь Куан ; 

Нац. ун-т "Одесская морская акад.". - О. : [НУ "ОМА"], 2016. - 194 с. : рис., табл. - 

Библиогр.: с. 185-192. 

 

Настоящая монография является дальнейшим развитием исследований, 

выполненных в национальном университете «Одесская морская академия», в 

области разработки и совершенствования судовых автономных 

электроэнергетических систем и посвящена разработке систем управления параметрами судовой 

электроэнергетической установки с асинхронными дизельгенераторами. 

 

 

 

Галухин Н. А. Электросберегающий гидропривод с электронным регулированием скорости / Н. А. 

Галухин // Промислова гідравліка і пневматика. – 2016. – № 2(52). – С. 70-75. 

 

Р/1823 

 

Основная идея заключается в совмещении функций регулирования расхода и регулирования давления в 

одном гидроаппарате – пропорциональном распределителе, за счет чего из тракта передачи гидравлической 

энергии устраняется инерционный гидромеханический элемент – компенсатор давления.  

   Экономия энергии достигается за счет исключения потерь энергии на компенсаторах давления и 

уменьшения потерь энергии на пропорциональных распределителях. 

 

 

 

Гевко Б. Р. Організаційно-економічний механізм енергозбереження на підприємстві, його сутність та 

концептуальна модель / Б. Р. Гевко // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2016. –  

№ 2(54). – С. 99-106. 

Р/1790 

  

У статті проаналізовано організаційно-економічний механізм енергозбереження на підприємстві. 

Обґрунтовано принципи, що лежать в основі даного механізму. Розглянуто критерії оцінки ефективності 

організаційно-економічних заходів з енергозбереження на підприємстві. Запропоновано концептуальну 

модель організаційно-економічного механізму енергозбереження, спрямовану на підвищення рівня 

енергоефективності на підприємстві. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Б 16135 

   62 

 

    Гірничий вісник [Текст] : наук.-техн. зб. / ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". - Кривий Ріг : [Криворіз. нац. ун-

т]. -   

   Вип. 96. - Кривий Ріг, 2013. - 343 с. - Бібліогр. в кінці ст.  - Текст укр. та рос. 

 

Зі змісту: 

   Бабець Є. К., Хорольський В. П.,   Хорольський Д. В., Тіторенко К. Г. Інтелектуальна система 

ситуаційного управління енергоспоживанням дробарних фабрик. – С. 33-37. 

Метою статті є рішення актуальної наукової задачі автоматичного управління траєкторією 

електроспоживання дробарної фабрики (ДФ) підприємства ГМК у періоди обмежень енергосистеми з 

урахуванням технологічних ситуацій постачання сирої руди  для її подрібнення. 

 

 

 

 

Р 357134 

   669 
 

    Григорьев, Станислав Михайлович.  

    Современное ресурсосбережение в металлургии специальных сталей 

(технико-экономическая версия) [Текст] : монография / С. М. Григорьев, А. С. 

Петрищев ; Запорожский нац. ун-т. - Запорожье : [Запорожский нац. ун-т], 2016. - 

533 с. : граф., рис., табл. - Библиогр.: с. 478-512. 

 

Рассмотрены теоретические вопросы и приведены результаты разработки 

ресурсосберегающих технологий производства тугоплавких легирующих сплавов 

с одновременной утилизацией отходов. Отражены направления 

совершенствования ресурсосберегающих технологий получения легирующих материалов с качественно 

новыми свойствами,  как из рудных концентратов, так и при утилизации тугоплавких элементов из 

техногенных отходов. Выполнена оценка экономической эффективности их производства и применения. 

Представлены усовершенствованные методики расчетов экономии легирующих элементов в 

сталеплавильном производстве и снижения доли затрат на технологическую энергию.  

 

 

 

Гурко А. Г. Оценка энергоэффективности траекторий рабочего оборудования в виде манипулятора / 

А. Г. Гурко // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. – 2016. – Вып. 

73. – С. 138-144. 

 

Р/1270 

 

Повышение эффективности машин с рабочим оборудованием в виде манипуляторов связано  с 

автоматизацией выполненных ими рабочих процессов. Приведены результаты анализа энергетической 

эффективности траекторий, полученных наиболее распространенными методами: аппроксимацией 

кубическими сплайнами и линейными сегментами с параболическими сопряжениями.  

 

 

 

Демченко В. Г. Порівняльна оцінка ефективності системи транспортування теплоносія на базі 

коаксіальних труб / В. Г. Демченко, О. В. Дуняк, О. В. Євтушенко // Промышленная теплотехника. – 2016. 

– Т. 38, № 5. – С. 39-47. 

 

Р/517 

 

Проведено порівняльний аналіз теплових, механічних та економічних характеристик теплових мереж – 

коаксіальної та традиційної двотрубної. Визначена оптимальна умова, при виконанні якої коаксіальна 

теплова мережа є ефективнішою за традиційну. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Р 356966 

   621.3 
 

    Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи [Текст] : [монографія] 

/ З. Готра, В. Корнага, В. Мартіросова [та ін.] ; за ред. В. Сорокіна ; НАН України, 

Ін-т фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова, Нац. ун-т "Львівська 

політехніка" [та ін.]. - К. : ВД "Авіцена", 2016. - 336 с. : граф., рис., табл. - 

Бібліогр. наприкінці глав. 

 

У монографії узагальнено результати з розроблення і організації виробництва 

енергоефективних світлодіодних освітлювальних систем широкої номенклатури, 

впровадження їх у різні галузі народного господарства України для суттєвого 

зменшення витрат електроенергії на освітлення, підвищення його якості, 

зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища. 

   Аналізуються результати фундаментальних і прикладних досліджень з розробки нових матеріалів, методів 

діагностики, елементів технології багатокристальних світловипромінювальних модулів, теплопровідних 

керамік і пластмас, оптичних систем для сучасної енергоефективної світлодіодної освітлювальної техніки. 

   Наведено і проаналізовано досвід впровадження освітлювальних систем у різні галузі господарства 

України. 

 

 

Збараз Л. И. Математическое моделирование и оптимизация работы тепловых сетей с учетом 

тепловых потерь / Л. И. Збараз // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні 

науки.  – 2016. – Т. 2, № 2. – С. 166-169. 

 

 Р/1055«Е» 

 

Цель и задачи – разработать математическую модель системы теплоснабжения, с помощью которой 

исследовать прямые затраты теплоснабжающих организаций и методы регулирования тепловой нагрузки и 

выбрать оптимальный. 

                                            

 

                                

Р 357232 

  621.3 
 

    Іноземцев, Георгій Борисович.  

    Методи енергозбереження в системах електропостачання [Текст] : [навч. 

посіб. для студ. ОКР "Магістр" зі спец. 141 - "Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка"] / Г. Б. Іноземцев, В. В. Козирський, О. В. Окушко ; Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. - К. : ЦП "КОМПРИНТ", 2016. - 222 с. 

: рис., табл. - Бібліогр.: с. 220-221. 

 

Наведено основні вихідні положення енергозбереження в електроенергетиці і 

особливо в системах електропостачання та електроспоживання. Ретельно 

розглянуто основні заходи по енергозбереженню із застосуванням сучасних 

техніко-технологічних та енергетичних рішень по мінімізації енерговитрат в електричних мережах, 

трансформаторних підстанціях, розподільчих та компенсуючих пристроях.  

 

 

 

С 21260 

   004 
     

    Інформаційне забезпечення моніторингу об'єктів теплоенергетики [Текст] : 

[монографія] / [В. П. Бабак, С. В. Бабак, В. С. Берегун та ін.] ; за ред. В. П. Бабака ; 

НАН України, Ін-т техн. теплофізики. - К. : [ТОВ "Поліграф-Сервіс"], 2015. - 512 с. 

: рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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У монографії розглянуті питання експлуатації надійності та інформаційного забезпечення моніторингу 

об’єктів теплоенергетики. Проаналізовані математичні моделі шумових і ритмічних сигналів, які виникають 

при роботі теплоенергетичного обладнання, викладені основні результати дослідження їх характеристик, 

розглянуті методи і засоби моніторингу теплотрас та об’єктів теплоспоживання. 

 

 

 

 Р 356891 

   681 
 

    Канюк, Геннадий Иванович.  

    Методы и модели энергосберегающего управления энергетическими 

установками электростанций [Текст] : монография / Г. И. Канюк, А. Ю. Мезеря, 

И. В. Сук. - Х. : Точка, 2016. - 329 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 308-328. 

 

В монографии рассмотрены основные вопросы и стадии разработки, внедрения и 

развития энергосберегающих АСУ на ТЭС и АЭС. 

   Монография рассчитана на персонал научных и проектных организаций, а также 

на инженерно-технических работников электростанций. Она также может быть 

использована в качестве учебного пособия студентами высших учебных заведений по энергетическим и 

родственным им специальностям. 

 

  

Р 357474 

   621.3 
 

    Качан, Юрий Григорьевич.  

    Модели энергоэффективности производственных систем [Текст] : монография / Ю. Г. Качан ; 

Запорожская гос. инженерная акад. - Запорожье : ЗГИА, 2016. - 156 с. : граф., рис., табл. - Библиогр.: с. 143-

155. 

 

Выполнен синтез моделей, позволяющих прогнозировать энергоэффективность систем электроснабжения с 

качественной и некачественной электроэнергией и запитанного от нее 

асинхронного электродвигателя, системы  гидроэнергетической утилизации, позволяющей возвращать в 

сеть часть электроэнергии, потребленной двигателями насосов оборотных циклов водоснабжения 

предприятия, а также наиболее распространенных камерных нагревательных печей. 

 

 

Комплексне використання енергетичного потенціалу водосховищ гідроелектростанцій / О. М. 

Попович, І. В. Головань, С. П. Шевчук, В. О. Поліщук // Гідроенергетика України. – 2016. –  № 3-4. – С. 61-

64. 

 

Р/1884 

 

Отримані залежності та досліджено енергоефективність систем комплексного використання енергетичного 

потенціалу водосховищ, як джерел потенційної механічної та теплової енергії води. Обґрунтовано 

доцільність розробки і застосування спеціалізованого електромеханічного обладнання із корисним 

використанням його теплових втрат і приводом теплових насосів від гідротурбін. Досліджено величину 

ступеня збільшення доходу енергопостачальника, яка у десятки разів більша, порівняно з реалізацією тільки 

електричної енергії. 

 

 

Копылов Н. Регулирование систем отопления офисного здания / Н. Копылов // Air Water Therm. – 2016. 

– № 4. – С. 32-35. 

 

Р/721 

 

Применение систем автоматического регулирования тепловой  загрузки в системах отопления становится 

все болем актуальным по причине постоянного роста цен на энергоносители и, соответственно, тарифы 

теплоснабжающих  компаний. 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
Кравченко А. Тепловая модернизация многоэтажек: факторы влияния / А. Кравченко // Air Water 

Therm. – 2016. – № 4. – С. 26-31. 

Р/721 

 

В помощь ОСМД – основные этапы термомодернизации, которая должна быть комплексной. Во что важно  

инвестировать и на чем нельзя экономить? Ответ на это дает анализ экономии и сумм инвестиций в фасады, 

крыши, подвалы, модернизацию инженерных систем, замену окон и дверей… - редакция журнала вместе с 

компанией Хенкель Баутехник (Украина) на конкретных примерах исследовала комплекс мероприятий по 

тепломодернизации жилых зданий  и выяснила основные факторы влияния по результатам уже 

реализованных проектов. 
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"Криворізький національний університет", державний вищий навчальний заклад. 
    Вісник Криворізького національного університету [Текст] : зб. наук. пр. - Кривий Ріг : [ФОП Бурова 

Оксана Анатоліївна]. -   

   Вип. 42. - Кривий Ріг, 2016. - 282 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Синчук О. Н., Гузов Э. С., Пархоменко Р. А., Харитонов А. А. Оценка процессов потребления 

электрической энергии электроприемниками шахтных сетей в условиях неполноты информации. – С. 

3-8. 

В статье приведены результаты исследований по оценке состояний процесса электропотребления в условиях 

неопределенности и неполноты информации с применением методов «сжатия» информации. Описанные 

процедуры дают возможность в условиях неопределенности  и слабой информативности наблюдаемых 

признаков, обуславливающих процесс электропотребления, наиболее полно использовать исходную 

статистическую информацию для оценок, адекватно описывающих состояния режимов электропотребления.  

    

   Степаненко В. П. Повышение энергоэффективности и ресурсосбережения рудничного 

электровозного транспорта. – С. 11-15. 

Рассмотрены способы повышения энергоэффективности и ресурсосбережения рудничного электровозного 

транспорта с использованием накопителей энергии. 

 

   Касаткіна І. В., Гнутов І. В.  Підвищення енергетичної ефективності тягового агрегату в кар’єрі. – 

С.150-154. 

Постановка завдання. Підвищити енергетичну ефективність роботи тягового агрегату за рахунок 

встановлення пристрою компенсації реактивної потужності в усьому діапазоні струмових навантажень 

шляхом плавної зміни реактивної потужності компенсатора. 

 

   Козлов В. С., Євменов А. Ю. Оцінка потенціалу енергоефективності прокатного стану. – С.165-169. 

Подана робота присвячена питанням електричного енергозбереження. В роботі доведено, що найбільш 

затратним з електричної точки зору сектором національної промисловості є металургійне виробництво. 

Однією із ключових ланок металургії є прокатний стан. Таким чином, в роботі визначено основний об’єкт, 

який потребує «енергетичної оптимізації». 

 

   Антоненко А. О. Особенности контроля состояния качества электрической энергии промышленных 

распределительных сетей от нормируемых значений. –  С. 235-239. 

Целью работы является акцентирование внимания на вопрос недостаточной нормативной и технической 

баз, на основании которых крупные  объекты промышленности проводят мероприятия по контролю и 

регулированию качества электрической энергии систем энергоснабжения. 

 

 

Марченко А. П. Оцінка інвестиційної привабливості енергозберігаючих технологій на основі теплових 

двигунів стосовно нафтопереробного заводу / А. П. Марченко, Омар А. Хамза, Алі А. Хамза // Двигатели 

внутреннего сгорания. – 2016. – № 1. – С. 67-71. 

Р/1576 

 

Виконано оцінку інвестиційної привабливості енергозберігаючих технологій на основі теплових двигунів 

стосовно нафтопереробного заводу.  

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82,%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
 

Найдешевша енергія збережена // Фінансовий контроль. –  2016. –  № 10(129). – С. 46-47. 

 

Р/1317 

 

Застосування  сучасних  енергозберігаючих  технологій у будівництві дозволяє економити величезну 

кількість електрики і газу. Так звані «розумні» вікна з електрохромним склом у зимовий час майже на 40% 

збільшують надходження тепла сонячної радіації порівняно із стандартними вікнами, тим самим знижуючи 

витрати на опалення. 
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Одеська державна академія будівництва та архітектури. 
    Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури [Текст] : [наук. вид.]. - О. : Атлант. -   

   Вип. № 64. - О., 2016. - 261 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст укр., рос. та англ. мов. 

 

Зі змісту: 

   Витвицкая Е. В. Выбор энергоэффективных планировочных решений застройки для г. Одесса. – С. 9-

15. 

В данной работе сформулированы требования по выбору энергоэффективных планировочных решений 

застройки; на соответствие им проанализированы примеры жилой застройки в различных частях города; 

рекомендованы оптимальные системы застройки и соотношения L/Нзд, позволяющие улучшить 

микроклимат и энергоэффективность городской застройки.   
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    Олійник, Михайло Йосипович.  

    Електротехнологічні об'єкти та їх електропостачання [Текст] : навч. посіб. / 

М. Й. Олійник ; Національний університет "Львівська політехніка". - Л. : Вид-во 

Львів. політехніки, 2016. - 344 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 340-342. 

 

Розглянуто питання перетворення електричної енергії на інші види енергії в 

електротехнологічних установках, принцип дії, конструкції, схеми 

електропостачання, основні технічні характеристики поширених 

електротехнологічних установок електродугового нагрівання, електричного 

зварювання, резистивного електронагрівання, індукційного та діелектричного 

нагрівання, установок електролізу та гальванотехніки, а також установок  для розмірної електрохімічної 

обробки матеріалів, електрофізичних та електронно-іонних установок. Висвітлено також питання 

вимірювання та регулювання технологічних параметрів режиму, електромагнітної сумісності та нормалізації 

якості електроенергії тощо. Наведено основи розрахунку параметрів та вибору основного обладнання 

електропечей резистивного нагрівання. 

 

 

 

Оценка влияния изменения спроса потребителей на электрическую мощность на неравномерность 

суточных графиков нагрузки энергосистемы / В. Ф. Находов, А. И. Замулко, Мохаммад Аль Шарари, Д. 

А. Мединцева // Науковий вісник Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут». – 2016. – № 1. – С. 31-39. 

 

Р/1265 

 

Целью данного исследования является выбор способа определения характера и степени влияния групп 

потребителей электроэнергии на неравномерность суточных графиков электрической нагрузки 

энергосистемы. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%20
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%20%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
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    "Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах, 

міжнар. наук.-техн. конф. (6 ; 2016 ; Луцьк).  

    VI міжнародна науково-технічна конференція "Підвищення рівня ефективності енергоспоживання 

в електротехнічних пристроях і системах" [Текст] : зб. матеріалів конф., 26-28 травня 2016 року, Луцьк - 

Шацькі озера / Луцький нац. техн. ун-т, Вінницький нац. техн. ун-т, Ін-т електродинаміки НАН України [та 

ін.]. - Луцьк : [Луцький НТУ], 2016. - 328 с. : іл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., англ., польскою. 

 

Тези доповідей відображають результати  наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних науковців у 

галузях енергозбереження, підвищення енергоефективності, математичного моделювання електротехнічних 

пристроїв і систем, надійності та діагностики електрообладнання, відновлюваної енергетики. 

 

 

Поляков М. А.  Методика оценки эффективности использования в системе электроснабжения 

полупроводниковых преобразователей постоянного напряжения / М. А. Поляков, Т. Ю. Ларионова // 

Електротехніка і електромеханіка. – 2016 – № 5. – С.23-28. 

Р/1677 

 

Методика включает выявления множества внешних факторов, влияющих на эффективность использования 

преобразователя; разработку   модели оценки эффективности как функции внешних факторов; выбор 

варианта использования преобразователя; установление коэффициентов корреляции между значениями 

внешних факторов; определение значений КПД преобразователя; нахождение распределения КПД 

преобразователя.  Библ.10, рис. 8. 
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    Проблеми сталого розвитку суспільства: погляд очима різних поколінь 

[Текст] : [колективна монографія] / [А. І. Бойко, І. Г. Гончаренко, О. О. Григор та 

ін. ; за заг. ред. О. Ю. Березіної, Ю. В. Ткаченко] ; [Нац. мережа ВНЗ-партнерів] 

спільного Проекту ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду", 

Черкаський держ. технол. ун-т. - Черкаси : [Видавець Чабаненко Ю. А.] , 2016. - 

706 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 667-696. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

Зі змісту: 

Розділ 7  Енергозберігаючі  та енергоефективні технології сталого розвитку 

                     7.1. Концептуально-методологічні засади сталого енергетичного розвитку міст України: 

                            проектно-орієнтований підхід (Горбань В. Б.). – С. 579-604. 

                     7.2. Детермінанти забезпечення енергетичної безпеки (Шевчук Я. В.). – С. 605-616. 

                     7.3. Енергоефективність України та Черкаського регіону (Кукса В. М.). – С. 616-626. 

                     7.4. Проблема енерго- та ресурсозбереження в умовах сталого розвитку навчальних  

                            закладів України (Білокінь С. О., Бондаренко Ю. Ю., Мельник І.В.). – С. 627-646. 

                     7.5. Шляхи підвищення енергоефективності ВНЗ (Жидков А. Б.,  Жидкова О. Б.). – 

                            С. 646-666.   
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    Снєжкін, Юрій Федорович.  

    Енергоефективні теплотехнології виробництва функціональних харчових 

порошків [Текст] : монографія / Ю. Ф. Снєжкін, Ж. О. Петрова, В. М. Пазюк ; 

НАН України, Ін-т технічної теплофізики. - Вінниця : ВНАУ, 2016. - 458 с. : рис., 

табл. - Бібліогр.: с. 430-456.  

 

У монографії розглянуто комплексне вирішення проблеми – наукового 

обґрунтування та розробки енергоефективних технологій отримання 

функціональних харчових порошків. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%85%20%D1%96%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85,%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%286;%202016;%20%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%29
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%85%20%D1%96%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85,%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%286;%202016;%20%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%29
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BD%D1%94%D0%B6%D0%BA%D1%96%D0%BD,%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Стецюк В. І. Рекуперація енергії в піднімальних механізмах з частотно-регульованим 

електроприводом / В. І. Стецюк, О. В. Полуденний // Вісник Хмельницького національного університету. 

Серія:  Технічні науки. – 2016. –  № 5. – С. 253-256. 

Р/1055«Т»  

 

В роботі розглядаються актуальні питання енергозбереження та енергоефективності силових піднімальних 

механізмів з частотно-регульованим електричним приводом. Описано проблеми економії електроенергії    

ліфтовими механізмами в багатоповерхових будівлях та представлено спосіб рекуперації енергії в різних 

режимах роботи підіймального механізму за допомогою запропонованого методу. Розраховано економічну 

ефективність даної системи із застосуванням різних типів лебідок. Представлено метод надшвидкої 

акумуляції електроенергії за допомогою іоністорів. Проведено ряд експериментальних досліджень на 

діючих об’єктах в реальних умовах і різних режимах експлуатації. Запропоновано власний пристрій 

рекуперації електроенергії. 

 

 

Стоимость отопления коттеджа: от электрокотла до теплонасоса // Air Water Therm. – 2016. –  № 4. – С. 

60-61. 

Р/721 

 

Постоянный рост тарифов на газ и электроэнергию заставляет владельцев частных домов думать о том, как  

снизить расходы на отопление. Удачным решением является тепловой насос (ТН), использующийся для 

отопления, бытовых нужд или кондиционирования.    

 

 

  Терморегуляторы – классика энергосбережения // Air Water Therm. – 2016. – № 3. – С. 4-5. 

Р/721 

 

Заголовки статьи: Выбор устройства; монтаж без ошибок; бытовые вентустановки recoVair; газовые котлы 

Minorca; газовые конвекторы АКОГ-100; компактные «пеллетники»; газовые котлы Cube; пеллетник 

«Данко» с факельной горелкой;  водонагреватели ОКНЕ Smart и др. 

 

 

Устройство балансировки систем отопления // Air Water Therm. – 2016. – № 4. – С. 4-5. 

Р/721 

 

С целью регулирования расхода тепло- и холодоносителя, повышения комфортности и экономии 

энергоносителей применяются ручные и автоматические балансировочные клапаны. 

 

 

Утилизация тепла вторичных энергоресурсов малооборотных двигателей стационарных 

электростанций металлогидридными установками непрерывного действия / М. Р. Ткач, Б. Г. 

Тимошевский, С. М. Доценко, Ю. Н. Галынкин // Вестник двигателестроения. – 2016. – № 2. – С. 31-35. 

 

Р/1741 

 

Проиллюстрирована диаграмма теплового баланса малооборотного двигателя MAN 12К98МС стационарной 

электростанции. Установлено, что применение в качестве компонента рабочего тела металлогидридного 

материала ZrCrFe1,2 позволяет достичь КПД установки 21%.  

 

 

Р 357333 
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Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва. 
    Вісник ХНАУ [Текст] : зб. наук. пр.  - Х. : [ХНАУ], 2009 - . - (Серія "Економічні науки"). -   

   № 1. - Х., 2016. - 406 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Криленко В. І., Купчак В. Р. Методичний базис стратегічного управління енергозбереженням в 

регіональних господарських комплексах. – С. 309-322. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%92.%20%D0%92.%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
У статті розкриті особливості використання методичного базису дослідження проблеми стратегічного 

управління енергозбереженням в регіональних господарських комплексах. Розроблена блок-схема 

ієрархічного методу стратегічного управління енергозбереженням в регіонах та подані пропозиції щодо 

використання системи показників для оцінки енергоефективності та резервів енергозбереження в 

промисловості регіонів. 

 

 

Хоштак П. Енергоінтенсивність та зближення економічних показників країн Євросоюзу / П. Хоштак, 

Я. Холомєк, М. Клієрова // Актуальні проблеми економіки. – 2016. –  № 9(183). – С. 39-47. – Текст  англ.  

 

Р/1545 

 

У статті досліджено ефективність споживання енергії в контексті регіонального розвитку Європейського 

Союзу. Проаналізовано регіональні дисбаланси за рівнем економічного розвитку та рівнем споживання 

енергії. Пояснено взаємозв’язок між зближенням економічних показників країн регіону та зближенням 

показників їх енергоінтенсивності. 

 

 

Хребтань Р. Заводской опыт энергосбережения, или как сэкономить миллионы / Р. Хребтань // Air 

Water Therm. – 2016. – № 3. – С. 20-25. 

 

Р/721 

 

ПАО НПЦ «Борщаговский ХФЗ» (Киев) располагает достаточно сложным и энергоемким производством, 

которое, однако, во многом схоже с другими производственными предприятиями. Десятилетняя 

планомерная работа по энергосбережению уже позволила заводу сэкономить сотни тысяч евро ежегодно за 

счет снижения потребления газа и внедрения  различных энергоэффективных решений. 

 

 

Чередниченко А. К. Моделирование энергокомплексов с термохимической регенерацией тепла для 

судов-газовозов / А. К. Чередниченко // Вестник двигателестроения. – 2016. – № 2. – С. 36-41. 

 

Р/1741 

 

В данной статье обсуждается эффективность применения термохимической регенерации сбросного топлива 

в энергетических комплексах современных судов-газовозов. 

 

 

Шаповалова Н. Г. Энергосберегающие и природоохранные мероприятия на агломерационных 

фабриках / Н. Г. Шаповалова, С. Н. Гуменная // Экология и промышленность. – 2016. –  № 3(48). –  С. 22-

27. 

 

Р/1911 

 

Рассмотрены вопросы, связанные с разработкой энерго- и ресурсосберегающих технологий в 

агломерационном производстве. При использовании рециркуляции горячих аглогазов зон спекания шихты и 

охлаждения агломерата, а также воздуха   от его охладителей снижается расход твердого топлива в шихту, 

что свидетельствует об энергоэффективности данного мероприятия. Как следствие, уменьшается начальная 

концентрация вредных веществ в аглогазах, а значит и степень неблагоприятного воздействия 

аглопроизводства на окружающую природную среду. 

 

 

Шарко О. В. Використання апарату нечіткої логіки при виборі стратегії енергозберігаючих заходів у 

житлово-комунальному господарстві / О. В. Шарко, Д. М. Степанчиков // Науковий вісник Херсонської 

державної морської академії. – 2015. –  № 2(13). – С. 346-352. 

 

Р/2293 

 

Обґрунтовано можливість розгляду проблеми теплозахисту огороджувальних конструкцій будівель як 

багатокритеріальної задачі в умовах невизначеності. Проведено адаптацію математичних алгоритмів теорії 

ігор для використання у процесі прийняття рішень при впроваджені заходів з теплозахисту 

огороджувальних конструкцій житлових будівель. 


