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Група 13 

Екологія та енергоефективність 

Урок 3-4 

Тема. Способи збереження енергетичних ресурсів. Енергозберігаючі 

технології. 

Мета: удосконалити систему роботи з питань енергозбереження та 

придбання учнями необхідного рівня побутових знань з енергозбереження 

для формування нового світогляду на проблему енергозбереження: 

поглибити знання про шляхи економії електроенергії та енергозбереження; 

сприяти розвитку навичок аналізу, порівняння, розвивати мислення; вчити 

приймати рішення, формувати власну думку, аргументувати та відстоювати 

її; удосконалити навички використання побутових знань з енергозбереження.  

.                                     Матеріал до уроку 

     

 

 

 

Дізнаємося, яким чином в побуті можна заощадити кошти сім’ї  при 

використанні енергії, розглянемо важливість таких професій, як: інженер, 

енергетик, статист, економіст. Україна є однією з найбільш енерговитратних 

країн світу. Її частка у світовому споживанні енергії становить 1,9 %, тоді як 

населення становить 1 % людства. Ми споживаємо електроенергії вдвічі біль-

Незначні зусилля кожного зокрема призводять до 

позитивного результату для всіх 

 

        результату для всіх 

 



ше, ніж країни Західної Європи і в 4 рази більше, ніж у США. Дві основні 

причини зумовлюють енергетичну неефективність виробництва: 

незбалансована структура енергоспоживання; вкрай нераціональне 

використання енергії в усіх галузях економіки. Починаючи з 1992 року 

невпинно зростає споживання електроенергії населенням, 

електротранспортом, комунально-побутовим сектором. У зв'язку з простотою, 

доступністю і дешевизною електроенергії у багатьох виникало уявлення про 

невичерпність наших енергоресурсів та зникло усвідомлення необхідності її 

економити. У межах 15—20% використовуваної електроенергії марно 

витрачається в побуті через недбалість споживачів. Тому тема сьогоднішнього 

уроку дуже актуальна для кожного з нас. 

 

Тест на збереження енергії. 
Дайте відповідь на питання анкети та перевірте, чи вмієте ви 

заощаджувати енергію. 

 

№п/п У нашому домі Так Ні  

1 Ми контролюємо наше 
енергоспоживання 

  Порахуйте всі відповіді 

ТАК. 

Якщо ви отримали: 

 
1. Від 1 до 5; 

Вам ще багато слід 

навчитись. Розпочнем це 

сьогодні. 

 

2. Від 6 до 8; 

У вас багато корисних 

навичок, які стануть 

основою для подальшої 

роботи над собою. 

 

3. Від 9 до 11; 

Ви гарний приклад для 

інших. 

 

4. Від 12 до 16; 

Хтось із вашої родини 

може бути гарним 

кандидатом на пост   

міністра з питань охорони 

природи. 

2 Ми вимикаємо світло в 
кімнаті, коли виходимо з неї 

  

3 Коли використовуємо 
пральну машинку, повністю 
її завантажуємо. 

  

4 Холодильник розміщено у 
прохолодному місці 

  

5 Ми не ставимо меблі перед 
опалювальними батареями 

  

6 Ми використовуємо 
енергозберігаючі лампи 

  

7 Ми провітрюємо кімнати 
швидко та ефективно 
протягом кількох хвилин 

  

8 Ми зашторюємо вікна на ніч   

9 Ми накриваємо кришкою 
каструлю під час 
приготування їжі 

  

10 Ми часто розморожуємо 
холодильник чи морозильну 
камеру 

  

11 Ми миємо посуду не під 
проточною водою 

  

12 Ми миємося під душем, не  
приймаємо  ванну 

  

13 Ми ходимо пішки чи їдемо 
на велосипеді, добираючись 
до школи, магазину і т.д. 

  



14 Ми знижуємо температуру, 
коли виходимо з дому. 

  

15 Ми не купуємо товари, 
якими можна скористатись 
лише один раз 

  

16 Ми ремонтуємо речі, якщо 
їх можна відремонтувати. 

  

 

Ви знаєте, що виробництво енергії, яку ми споживаємо, завдає значної 

шкоди рослинному і тваринному світові, довкіллю, здоров’ю людини. Це 

змушує нас задуматися над можливостями ефективнішого використання 

енергії, що, безперечно, сприятиме збереженню навколишнього середовища і 

в той же час буде вигідно споживачу. Економія ресурсів і енергії – реальний 

спосіб зменшити витрати і зберегти довкілля для наступних поколінь. 

Які види ресурсів енергії існують та як вона використовується.  

Енергетичні ресурси (джерела енергії) - це матеріальні об’єкти, в яких 

зосереджена енергія, придатна для практичного використання людиною. 

Енергоресурси поділяють на первинні та вторинні. Первинні енергоресурси – 

це природні ресурси, які не переробляли і не перетворювали: сира нафта, 

природний газ, вугілля, горючі сланці, вода річок і морів, гейзери, вітер тощо. 

Енергію, що безпосередньо можна видобути з цих ресурсів, теж називають 

первинною. У свою чергу, первинні ресурси (або джерела енергії) поділяють 

на поновлювані і не поновлювані і, відповідно, поновлювані та не поновлювані 

накопичені в надрах планети запаси речовин, здатних за певних умов 

звільняти енергію, що міститься в них. Такими є викопне органічне паливо 

(вугілля, нафта, природний газ, торф, горючі сланці), ядерне паливо. 

Поновлювані джерела енергії - ті, відновлення яких постійно здійснюється в 

природі (сонячне випромінювання, біомаса, вітер, вода річок та океанів, 

гейзери тощо), і які існують на основі постійних чи періодично виникаючих в 

природі потоків енергії, наприклад: сонячне випромінювання (біомаса, енергія 

сонця, вітру, хвиль); гравітаційна взаємодія Сонця, Місяця і Землі (наслідком 

якої є, наприклад, морські припливи та відпливи); теплова енергія ядра Землі, 

а також хімічних реакцій і радіоактивного розпаду в її надрах (геотермальна 

енергія джерел гарячої води - гейзерів). Крім природних джерел 

поновлюваних енергоресурсів, сьогодні дедалі більшого значення набувають 

антропогенні, до яких належать теплові, органічні та інші відходи діяльності 

людства. Як же використовується енергія людиною? Енергія у вигляді 

електричного струму, нафти або газу сама по собі не є корисною. Але робота 

чи інші способи використання енергії, отриманої з цих джерел - невід’ємна 

частина нашого повсякденного життя.  

Отже, енергія надає людині важливі “послуги” у вигляді тепла для обігріву, 

готування їжі, забезпечує роботу промисловості й транспорту. Для того, щоб 



одержати цю енергію, необхідне спеціальне устаткування, наприклад: печі, 

турбіни або двигуни та ін. Використовуючи різні джерела енергії та технології, 

ми будемо досягати різного корисного ефекту, оскільки значна кількість 

первинної енергії витрачається марно через недосконалу конструкцію та 

низьку ефективність експлуатації обладнання. Для зменшення втрат енергії 

при її перетворенні й зниженні негативного впливу її споживання на довкілля 

потрібно застосовувати передові знання з техніки, соціології та природничих 

наук. 

  



 

Отже, для досягнення корисного ефекту ми повинні якомога повніше 

використовувати енергію і звести до мінімуму непродуктивні її витрати. 

Прагнучи до енергозбереження, ми розглядаємо різні види застосування 

енергії з корисною метою. Ми досліджуємо можливості одержання того ж 

результату з меншою витратою енергії, меншими втратами її якості, з 

оптимальним використанням поновлюваних джерел енергії. Дати вичерпний 

список рекомендацій щодо цього неможливо, оскільки у кожному 

конкретному випадку варто обирати енергозберігаючі заходи індивідуально. 



Разом з тим ми повинні пам’ятати, що набагато легше зберегти одну 

одиницю енергії, ніж виробити нову. Зберігаючи енергію в будинку, ми 

також зменшуємо втрати енергії на її виробництво і транспортування. 

Нарешті, ми також знижуємо вплив на навколишнє середовище, а 

енергозбереження в побуті - це, передусім: усунення витоків теплого повітря 

з помешкання, використання енергоефективних електроламп, економія 

гарячої води, тепла та багато іншого.   

Ефективне енергозбереження в побуті. 

• Розгляньте нові технології енергетики, зокрема сонячну систему 

гарячого водопостачання – вона компенсується з першого дня роботи. 

• Купуйте енергозберігаючі побутові прилади. Прилади з найменшим 

рівнем енергоспоживання маркуються літерами «А» або «А+». Так, 

наприклад, холодильник класу «А» або «А+» споживає на 30 – 50% менше 

електричної енергії від загального споживання  електроенергії холодильником 

класу «В». 

• Виключайте всі електроприлади, які не використовуються. Не 

залишайте їх у режимі очікування. 

• Не тримайте електричні пристрої на зарядці більше, ніж необхідно для 

повної зарядки акумулятора. 

• Знайдіть можливість встановити автоматичні вимикачі ТВ, комп'ютера 

й ноутбука. Використовуйте енергозберігаючі чайники. Регулярно очищайте 

чайник від накипу, що змушує використовувати більше тепла для кип'ятіння 

того ж обсягу води.  

• Не ставте маленьку сковорідку на велику комфорку - це витрата енергії 

та грошей. 

• Зберігайте скло Вашої кухонної духової шафи чистим - це дозволить 

контролювати ступінь готовності страви, не відкриваючи дверцята, відповідно 

не випускаючи дорогоцінне тепло з духовки.                                                                                                          

Зберігайте в чистоті задню стінку холодильника й морозильника. 

• Не перевантажуйте холодильник - холодне повітря повинно 

циркулювати, тому що захаращеність цьому перешкоджає. Отже, залишайте 

чверть простору в холодильнику вільним. 

• Щільно закривайте дверцята холодильника й морозильника. 

• Встановлюйте холодильник подалі від плити, нагрівачів і прямих 

сонячних променів. 

• Підтримуйте в холодильнику оптимальну температуру 0-5°C. 

• Охолоджуйте гарячу їжу перед тим, як покласти в холодильник. Гарячі 

продукти змушують працювати холодильник інтенсивніше. 

• Регулярно розморожуйте морозильник. 

• Використовуйте енергоефективні лампочки. 

• Встановіть лампи флуоресцентного освітлення на кухні - вони 

експлуатуються довше. 



• Вимикайте світло, виходячи з кімнати. 

• Підбирайте розмір опалювального приладу відповідно до розмірів 

кімнати. 

• Не закривайте опалювальні прилади одягом або меблями - це робить їх 

менш ефективними. 

• Проведіть утеплення власного житла  – обігрівайте дім, а не 

навколишній простір. 

• Утепліть горище – будинки втрачають чверть свого тепла через дах. 

Скористайтеся ізоляційними матеріалами. Товщина ізоляції горищних 

приміщень повинна бути не меншою 25 см. 

• Утепліть порожнисті стіни – будинки втрачають третину тепла через 

стіни. Лише кілька годин потрібно, аби встановити теплоізоляцію 

порожнистих стін. До того ж це легко зробити із зовнішньої сторони будинку. 

Якщо ваші стіни суцільні, вони також можуть бути утеплені. Використовуйте 

спрей-ізолятор для важкодоступних місць, наприклад місць входу й виходу 

труб з гарячою водою, це дозволить захистити їх від охолодження. 33 % тепла 

втрачається через стіни, які неправильно теплоізольовані. Використовуйте 

екструдований пінополістирол або його сучасні аналоги. Зручний і товстий 

килим створить затишну атмосферу та зменшить втрати тепла через підлогу. 

• Утепліть вікна – до 20% загальних втрат тепла спричиняють 

негерметичні двері й вікна. Вікна з подвійним або потрійним заскленням 

забезпечать надійний захист від протягів і зменшать втрати тепла до 50%. 

Встановлюйте нові вікна в один рівень із зовнішньою стіною будинку - це 

дозволить усунути «містки холоду». Використовуйте ізолюючу стрічку для 

старих вікон. Закриті штори збережуть тепло всередині будинку. Усувайте 

протяги! 

• Установіть тепловідбивні екрани - стіна за радіатором може нагріватися 

до 50 ̊С. Шкода витрачати стільки тепла на розігрів цегли чи бетонних плит, 

особливо коли в оселі холодно. Закріпіть на стіні поза радіатором 

тепловідбивний екран з листа фольги, який буде відбивати тепло в 

приміщення та підвищить ефективність обігріву кімнати. 

• Ініціюйте встановлення вузла обліку споживання теплової енергії для 

кожного споживача - це дозволить Вам бачити реальний результат Вашої 

роботи з енергозбереження. 

• Подумайте про модернізацію системи вентиляції. Рекуперація тепла, що 

виходить із системи вентиляції й повернення його в приміщення,  реальний 

спосіб економії. 

• Двері назовні з будинку або квартири повинні бути ізольовані від 

протягів і витоків тепла. 
 

                        Економія електроенергії на підприємствах 

Економія електроенергії на підприємствах може здійснюватися за 
допомогою збільшення ефективності процесу виробництва або 



економії енергоресурсів. 
На даний момент найбільш ефективними способами економії 
вважаються наступні варіанти: 

• процеси модернізації виробничого обладнання; 
• використання в роботі енергозберігаючих розробок і сучасних 

технологій; 
• зниження енерговитрат в системах електропостачання та 

електроприймачах; 
• вибір оптимальних режимів роботи обладнання; 
• підвищення якості енергоресурсів. 

 

 

Домашнє завдання. 

Опрацювати матеріал теми та скласти конспект (письмово у зошитах). 

Зворотній зв'язок 

Email n.v.shadrina@ukr.net  
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