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ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ТИЖДЕНЬ ЄС 2014 В НТУ «ХПІ» 
 

У статті приведені результати подовження досліджень розвитку комплексних інноваційних 

проектів, що проводяться у якості міжвузівської співпраці. Розглянуті особливості основних 

проектів-учасників енергетичної тижня ЄС з метою впровадження сучасної інноваційної мо-

делі освіти. Актуальним для розвитку є її практична реалізація, яка можлива лише при висо-

кому рівні сформованості професійної компетентності професорсько-викладацького складу, 

спрямованої на створення умов для ефективного відтворення наукових і науково-

педагогічних кадрів та закріплення молоді у сфері науки, освіти і високих технологій, збере-

ження наступності поколінь. Найбільш ефективними визнано напрямки з ресурсо- та енерго-

збереження, екологічної безпеки, соціально-економічних та соціально-правових відносин 

суспільства.  

Ключові слова: комплексні інноваційні проекти, енергетичний тиждень ЄС, ресур-

со- та енергозбереження, екологічна безпека, соціально-економічні та соціально-правові від-

носини.  
 

Вступ. В Національному політехнічному університеті «Харківсь-

кий політехнічний інститут» отримала подальший розвиток концепція 

комплексного інноваційного проектування (керівник Бухкало С.І.), яка 

народилася на кафедрі ректора Товажнянського Л.Л. у 2009 році. Розви-

ток цієї концепції зв’язаний з участю НТУ «ХПІ» у енергетичному тижні 

ЄС 2014, що набуває подальшої актуальності – у 2014 році Україна під  
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писала угоду про асоціацію з ЄС: політичну частину угоди було підписа-

но 21 березня 2014 року, економічну частину угоди було підписано 27 

червня 2014 року. Вступ України в Болонський процес, спрямований на 

підвищення конкурентоспроможності нашої країни на світовому ринку 

освітніх послуг, обумовлює необхідність подальшої модернізації систе-

ми вищої професійної освіти. Слід відмітити, що постійно удосконалю-

ються методи учбового навчання та проектування, набуває ширшого 

значення діяльність студентів, яка пов’язана з концепцією довгостроко-

вого соціально-економічного розвитку нашої країни.  

 
Рис. 1. Основні учасники енергетичного тижня 
 

Стосовно вищої школі у проекті позначена мета – впровадження 

сучасної інноваційної моделі освіти, яка актуалізує той факт, що її прак-

тична реалізація можлива лише при високому рівні сформованості про-

фесійної компетентності професорсько-викладацького складу, спрямова-

ної на створення умов для ефективного відтворення наукових і науково-

педагогічних кадрів та закріплення молоді у сфері науки, освіти і висо-

ких технологій, збереження наступності поколінь. 

У сучасних умовах все більшої значущості набуває необхідність 

розвитку системи підготовки викладачів вищої школи, під яким розумі-

ється процес, спрямований на реалізацію нових методологічних підходів, 
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концептуальних ідей, відповідно до актуальних і перспективними запи-

тами країни, суспільства, вузів, самих викладачів. До розробки залучали 

студентів 1–5 курсів з метою розвинення у них елементів наукової і тех-

нічної творчості з актуальних питань сьогодення: ресурсо- та енергозбе-

реження, екологічна безпека навколишнього середовища, соціально-

економічне та соціально-правове забезпечення. 

Аналіз останніх досліджень та літератури. Розробки проводяться 

під керівництвом викладачів, постійно модернізуються і використову-

ються в навчальному процесі вже п’ять років [1–9]. Представляється мо-

жливим подовжити виділення основних складових елементів методів 

інноваційного проектування, підвести певні підсумки за 2014 рік у порі-

внянні з 2013 роком, а також сформулювати основні рекомендації з його 

застосування. Як показала практика проведення інноваційних змін у нав-

чанні студентів вищих навчальних закладів, різні рівні підготовки для 

переходу на Болонські вимоги у країнах ЄС привели до визнання необ-

хідності забезпечення порівняння навчальних програм на базі автономії 

ВНЗ і різноманіття підходів до процесу навчання. Утворено загальні ре-

комендовані правила навчання студентів ВНЗ, що забезпечує взає-

мозв’язок між різними системами кваліфікації та їх рівнями для загаль-

ного вищого та професійного навчання. Такі правила у майбутньому до-

зволяють досягнути для кожного випускника ВНЗ основної мети – спри-

яння подальшому навчанню, тобто покращати можливість працевлашту-

вання, підвищити мобільність та соціальну інтеграцію робочої сили та 

учнів різних рівнів [10 –12].  

Матеріали та результати досліджень. Енергетична й екологічна 

ситуація в Україні в останні 20 років є критичною. Глобальна мета прое-

кту – виробляти позицію суспільства і держави щодо зниження техно-

генного навантаження на навколишнє середовище. Оточення проекту: 

Закон України про охорону навколишнього природного середовища, ра-

ціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної 

безпеки життєдіяльності людини – невід'ємна умова сталого економічно-

го та соціального розвитку України. З цією метою Україна повинна здій-

снювати на своїй території екологічну політику, спрямовану на збере-

ження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього  
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середовища, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, 

обумовленого забруднення навколишнього природного середовища, до-

сягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціона-

льне використання і відтворення природних ресурсів. Цей закон має ви-

значати правові, економічні та соціальні основи організації охорони на-

вколишнього природного середовища в інтересах нинішнього і майбут-

ніх поколінь.  

Закон України про забезпечення санітарного та епідемічного бла-

гополуччя населення регулює суспільні відносини, які виникають у сфері 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, визначає відпо-

відні права і обов'язки державних органів, підприємств, установ, органі-

зацій та громадян, встановлює порядок організації державної санітарно-

епідеміологічної служби і здійснення державного санітарно-

епідеміологічного нагляду в Україні.  

На жаль, як можна визначити з реальних умов стану питання еко-

логічної безпеки, прийняті закони не працюють на рівні державної влади 

в регіонах, а громадськість не підготовлена до їх реалізації.  

Тому ми розробили і впровадили освітній проект, що ставить перед 

собою наступні завдання: 1. Навчити студентів науково-обгрунтованим 

методам ресурсо-та енергозбереження з метою забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя. 2. Залучити до вирішення екологічних, 

технологічних, економічних, організаційних та кадрових проблем Украї-

ни наукові та громадські студентські організації в процесі навчання у 

ВНЗ, що дозволить їм підготувати надалі громадськість України до орга-

нізованого збору різних видів відходів. 3. Підібрати та розробити най-

більш відповідні для даного регіону (Харківської області) методи охоро-

ни навколишнього середовища спільно зі студентами та фахівцями. 4. 

Спільно зі студентами розглянути питання можливості переробки полі-

мерних відходів різного походження в Харківській області. 5. Сприяти 

подальшому впровадженню отриманих розробок та їх використання на 

практиці за допомогою студентських комплексних інноваційних проек-

тів. 6. Розробити техніко-економічне обґрунтування обраних методів і 

рекомендацій щодо їх впровадження в життя. 7. Інформувати населення 

про можливості науково-обгрунтованих методів ресурсо-та енергозбере-

ження.  
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Етапи проекту та їх результати можна визначити як комплексні за-

ходи нової методології навчання. Під час роботи зі студентами НТУ 

«ХПІ» та інших ВНЗ м. Харкова були зроблені наступні кроки:  

1. На першому етапі  

- обрані напрямки комплексних інноваційних проектів в галузі 

енергоефективності та енергозбереження з метою вивчення можливості 

переробки полімерних відходів різного походження та охорони навко-

лишнього середовища;  

- з метою подальшого науково-практичного обґрунтування було 

проведено огляд літературних даних за темою;  

- класифіковані види і методи переробки великотоннажних відхо-

дів з урахуванням прикладів утилізації відходів поліетилену;  

- встановлено необхідність дослідження основних структурно-

хімічних змін поліетилену при окисленні;  

- розроблені методи вивчення фізико-хімічних властивостей в про-

цесі експлуатації виробів з поліетилену;  

- виявлені закономірності зміни експлуатаційних характеристик 

поліетилену;  

- запропоновані і впроваджені методи модифікації фізико-

механічних і механічних властивостей вторинного поліетилену отрима-

ного з поліетиленових відходів різного терміну експлуатації.  

2. На другому етапі  

- вивчалися можливості переробки поліолефінових відходів, які за-

бруднюють навколишнє середовище; з цією метою було проведено огляд 

літературних даних за темою;  

- класифіковані види і методи переробки цих відходів, а також 

встановлено основні закономірності і можливості хімічних змін при оки-

сленні в процесі експлуатації;  

- розроблені методи вивчення фізико-хімічних властивостей в про-

цесі експлуатації виробів з поліолефінів;  

- виявлені закономірності зміни експлуатаційних характеристик 

поліолефінів;  

- запропоновані і впроваджені методи модифікації фізико-

механічних і механічних властивостей вторинних поліолефінів, отрима-

них з відходів різного терміну експлуатації;  
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- розглянуто можливості забезпечення якості виробів із вторинних 

полімерних матеріалів залежно від кратності їх переробки.  

Вивчено закони України про відходи, довкілля і про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення. Виявлено, що за-

кон України про відходи повинен встановлювати правові, організаційні 

та економічні основи цієї сфери діяльності в державі. Така розробка пов'-

язана з попередженням або скороченням обсягів утворення відходів, їх 

збиранням, перевезенням, зберіганням, ідентифікацією, обробкою, утилі-

зацією або переробкою, захороненням; запобіганням негативного впливу 

відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини на те-

риторії України, ЄС і всього Земної простору в цілому.  

3. На третьому етапі проекту  

- встановлено, що з вивчених методів використання полімерних ві-

дходів, найбільш перспективним з точки зору ресурсозбереження є на-

прямок отримання та переробки вторинних полімерів.  

- ці напрямки дозволять розширити сировинну базу для виробниц-

тва виробів і підвищити економічну ефективність використання сирови-

ни.  

Дослідження проводилися на основі вивчення властивостей відхо-

дів різного походження, їх складу та можливості організованого збору.  

На цьому етапі спільно зі студентами розробляються комплексні 

інноваційні проекти. У них розглядається питання вибору методів спря-

мованої модифікації для поліпшення якості вторинної полімерної сиро-

вини за допомогою методів математичного моделювання, а також супут-

ні економічні, екологічні, соціальні, інформаційні та управлінські питан-

ня. При проведенні енергетичного тижня ЄС основними темами можна 

назвати актуальні напрямки з ресурсо- та енергозбереження з урахуван-

ням супутніх вищевикладених питань:  

1) обговорення законів України про відходи, охорону навколиш-

нього середовища та забезпечення санітарно-епідеміологічного благопо-

луччя населення;  

2) механізми інвестицій, фінансування та передачі технологій в об-

ласті ресурсо- та енергозбереження;  

3) обговорення розвитку, пов'язаного з запобіганням або зменшен 
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ням утворення відходів, їх збиранням, транспортуванням, зберіганням, 

обробкою, утилізацією та захороненням;  

4) запобігання негативного впливу відходів на навколишнє середо-

вище та здоров'я людини на території України, ЄС і усьому просторі Зе-

млі в цілому;  

5) отримання необхідних відомостей про інтелектуальну власність 

в енергетичному секторі та ін. 

Основні теми доповідей присвячені інноваційним науковим напря-

мкам НТУ «ХПІ»:  

1) Вибір направлення інноваційних технологій з урахуванням осо-

бливостей роботи базового об’єкта и видів вторинних енергетичних ре-

сурсів міксу.  

2) Особливості наукового обґрунтування моделювання процесів 

технології отримання вторинного спіненого поліетилену з полімерних 

відходів.  

3) Особливості розвитку основних напрямків технології водневої 

енергетики у якості складової комплексних проектів.  

4) Вибір ефективних методів управління комплексними проектами 

ресурсо- та енергозбереження.  

5) Методологічні та методичні основи розвитку управління ком-

плексними проектами.  

6) Аналіз можливих правових та соціальних відношень для учасни-

ків комплексних проектів нового типу у промисловості.  

7) Розробка показового алгоритму для графічної інтерпретації ре-

зультатів розрахунків експерименту та вибір напрямків оптимізації інно-

ваційних процесів.  

8) Вибір моделей стимулювання персоналу комплексних іннова-

ційних проектів. 

9) Вибір критеріїв оцінювання комплексних інноваційних проектів 

з метою розвитку механізмів інвестування. 

10) Аналіз можливостей забезпечення юридично-правової основи 

комплексних інноваційних проектів.  

Підготовка доповіді до захисту проекту, що супроводжує доповідь 

слайд-фільму, публікації в працях НТУ «ХПІ», також є елементами ме 
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тодичної роботи з наближення результатів навчального проектування до 

реальної ситуації розробки й подання оригінального проекту. У цілому 

застосування розробленого для студентів ігрового проектування у вигля-

ді комплексних інноваційних проектів як методу навчання показало, що 

на рівні виконання навчального проекту формуються навички, які спри-

яють актуалізації основних теоретичних знань і наближають студентів до 

необхідної за стандартом спеціальності кваліфікації. Накопичений нау-

ковий досвід в області різного виду технологій, властивостей матеріалів і 

багатьох інших пріоритетних областей розвитку інженерії в цей час є до-

статньою основою для подальшого їх творчого науково-технічного роз-

витку:   

1. Вибір напрямків інноваційних технологій з урахуванням особли-

востей роботи базового об'єкта і виду вторинних енергетичних ресурсів 

або енергетичного міксу з різновидами природнього газу.  

2. Особливості моделювання процесів переробки та технології 

отримання вторинного спіненого поліетилену з полімерних відходів різ-

ного терміну й умов експлуатації.  

3. Особливості та можливості технології водневої енергетики в 

якості складової комплексних проектів.  

4. Вибір ефективних методів управління комплексними проектами 

ресурсо- та енергозбереження.  

5. Аналіз екологічних, правових і соціальних відносин в комплекс-

них інноваційних проектах нового типу.  

6. Методологічні та методичні засади управління комплексними 

інноваційними проектами.  

7. Вибір критеріїв оцінювання інвестицій, юридично-правових від-

носин та фінансових показників інноваційних комплексних проектів.  

8. Вибір моделей стимулювання персоналу інноваційних комплек-

сних проектів.  

9. Різновиди процесів ресурсо- та енергозбереження у технології 

етилового спирту.  

10. Розробка алгоритму для графічної інтерпретації результатів ро-

зрахунку експерименту та ін. 
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Таблиця 1. Порівняльні показники оцінювання ефективності сис-

теми підготовки викладачів та студентів 

Кри- 

терії 

Показники Середній бал Дина-

міка 2013 2014 

1 Направленість професійної підготовки на фор-
мування у учасників стійких мотивів вибору 
діяльності 

 
56 

 
61 

 
+5 

Орієнтованість професійної підготовки на фо-
рмування інноваційного напрямку 

 
48 

 
54 

 
+6 

Спрямованість професійної підготовки на фор-
мування розуміння специфіки функціонування 
професійної діяльності в умовах розвиненої ін-
фраструктури підприємства та провідних ком-
петенцій сучасного спеціаліста галузі 

 
 
 
 

44 

 
 
 
 

46 

 
 
 
 

+2 
2 Адекватність змісту підготовки до інновацій-

них завдань, що виконуються в процесі підго-
товки проекту 

 
50 

 
52 

 
+2 

Організація професійно-особистісного розвит-
ку через залучення в різні види професійно-
інноваційної діяльності, при реалізації взаємо-
дії з освітнім середовищем 

 
 
 

57 

 
 
 

62 

 
 
 

+5 
Функціонування підсистеми підготовки, як 
експериментального майданчика з апробації 
сучасних технологій, засобів навчання та вихо-
вання 

 
 

56 

 
 

60 

 
 

+4 

3 Сформованість професійно-значущих якостей, 
що дозволяють успішно здійснювати іннова-
ційну діяльність 

 
63 

 
68 

 
+5 

Готовність до постійного освоєння та реалізації 
інноваційних технологій навчання і виховання 

 
65 

 
68 

 
+2 

Сформованість професійної компетентності, 
мобільності, здатності до безперервного про-
фесійно-особистісному розвитку, що дозволяє 
здійснювати широкий спектр інноваційних по-
слуг 

 
 
 

68 

 
 
 

75 

 
 
 

+7 

 

Сьогодні проведення енергетичного тижня координується Викона-

вчим агентством з конкурентоспроможності та інновацій, у тісній спів-

праці з директоратом Європейської комісії з енергетики.  



34 ISSN 2220-4784. Вісник НТУ «ХПІ». 2014. № 49 (1091) 

 
 
 

Проведення енергетичного тижня в НТУ «ХПІ» призначене для 

поширення передової практики навчання, натхнення на нові ідеї і ство-

рення організацій різного рівня з метою надання допомоги з задовіль-

нення енергетичних потреб ЄС (таблиця 1, де 1 – мотиваційний, 2 – зміс-

товний, 3 – результативний). Порівняльні показники оцінювання (100 ба-

лів) ефективності системи підготовки викладачів та студентів мають по-

зитивну динаміку. 

Висновки. Енергетичний День визначається як неприбуткова по-

дія, заходи, проекту, виставки або презентації різного рівня, які сприяють 

також підвищенню енергоефективності поновлюваних джерел енергії. 

Такі заходи, як виставки, конференції, онлайн-заходів, екскурсії, дні від-

критих дверей, семінари, кампанії в ЗМІ та конференції – всі мають пра-

во голосу у представленні інноваційних проектів.  

Охоплення населення і встановлення контактів на місцевому рівні 

є відмінним способом, щоб мобілізовувати та залучати громадян й міс-

цевих зацікавлених сторін до сталої енергетичної політики. Підписав-

шись до Пакту мерів, місцеві органи влади зобов'язання скоротити вики-

ди CO2, принаймні 20 % всієї їх території; а також вони зобов'язані 

приймати активну участь у організації місцевого Енергетичного Дня раз 

на рік, залучати громадян та місцеві зацікавлені сторони до вирішенні 

цього завдання. 

Результати кращих інноваційних проектів опубліковані у вигляді 

наукових статей та тезисів докладів на конференціях. 
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