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1. Мета та завдання навчальної програми  

  

Метою вивчення програми є формування у слухачів необхідних 

професійних знань  з енергоресурсозбереження та охорони довкілля при 

проектуванні та термомодернізації інженерних систем на основі комплексного 

системного підходу до аналізу інженерно-технічних рішень, освоєння 

технологій проведення енергетичної сертифікації проектованих та існуючих 

будівель з розробкою економічно-доцільних засобів підвищення їхньої 

енергоефективності.   

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі навчання є 

теоретична і практична підготовка слухачів з питань:  

‒ вимог до інженерних систем будівлі відповідно до класів 

енергоефективності будівель;  

‒ енергетичної ефективності вузлів теплового вводу в будівлі на базі 

автоматизації технологічних процесів та добової теплоакумуляції з метою 

забезпечення енергозбереження в системах опалення, гарячого водопостачання, 

вентиляції, кондиціонування;  

‒ використання теплових насосів, біо-, геліо-  та інших відновлювальних 

джерел енергії (пасивні та активні підсистеми) для теплопостачання 

інженерних систем будівель і споруд;  

‒ застосування підсистем автоматизації контролю і управління 

технологічними процесами енергозбереження в інженерних системах будівель і 

споруд;  

‒ теорії і комплексних заходів з метою підвищення ефективності 

інженерних систем до сучасних вимог з енергоефективності;  

‒ організації проведення енергетичної сертифікації проектованих та  вже 

існуючих будівель.   

  

У результаті вивчення навчальної програми слухач повинен знати:     

‒ нормативно-правову документацію з енергоефективності будівель;  

‒ принципи функціонування і методики інженерних розрахунків систем 

(підсистем) теплогенерації, транспортування теплоти, вентиляції, 

кондиціонування і холодопостачання, опалення, гарячого водопостачання, 

електропостачання, освітлення, водопостачання, водовідведення, екологічних 

ризиків, автоматизації для забезпечення необхідних параметрів мікроклімату і 

технологічних процесів;  

‒ інструментальні методи вимірювань теплофізичних та електричних 

величин;  

‒ методи оптимізації та шляхи підвищення ефективності інженерних систем 

(підсистем).  

  

Вміти:  

‒ працювати з інструктивно-нормативною та спеціальною літературою;  

‒ розраховувати баланси постачання, споживання, перетворень усіх видів 

енергій та ресурсів в усіх інженерних системах (підсистемах);  
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‒ виконувати оптимізаційні інженерні розрахунки енергозабезпечення з 

метою значного скорочення споживання енергетичних і природніх ресурсів,  

екологічної безпеки їх споживання та утилізації відходів; 

‒ розробляти шляхи підвищення енергоефективності інженерних систем, 

техніко-економічні  обґрунтування можливих варіантів термомодернізації.  

  

2. Склад навчальної програми 

 

МОДУЛЬ 1. ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА 

ВІДПОВІДНІ ЗАХОДИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

Тема 1.1 Системи генерації енергії та опалення 

Тема 1.1.1 Сучасні котельні технології 

Тема 1.1.2 Використання відновлювальної енергії в будівлях, сонячних 

системах теплопостачання, теплових насосах із фотоелектричними панелями 

Тема 1.1.3 Централізоване опалення, внутрішньо будинкові системи 

теплопостачання 

Тема 1.2 Кондиціонування повітря та використання електроенергії / 

управління ресурсами 

Тема 1.2.1 Вентиляція та кондиціонування повітря в будівлях 

Тема 1.2.2 Використання електроенергії в будівлях  

Тема 1.2.3 Ефективне використання води в будівлях 

Тема 1.2.4 Контроль споживання та облік енергоресурсів. Інтелектуальні 

технології обліку споживання енергоресурсів 

Тема 1.3 Діагностика будівель, вимірювання та перевірка 

Тема 1.3.1 Використання енергії та вимірювальні прилади. Методи 

діагностики будівель 

Тема 1.3.2 Вимірювання та верифікація 

Тема 1.4  Аналіз стану огороджувальних конструкцій 

Тема 1.5 Небезпечні речовини 

Тема 1.5.1 Значущість небезпечних речовин 

Тема 1.5.2 Значення небезпечних матеріалів 

Тема 1.6 Сертифікація будівлі 

МОДУЛЬ 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОБСТЕЖЕННЯ 

ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ 

Тема 2.1 Загальні вимоги до порядку проведення обстеження інженерних 

систем 

Тема 2.2 Порядок проведення обстеження систем опалення будівлі 

Тема 2.3 Порядок обстеження систем гарячого водопостачання 

Тема 2.4 Порядок проведення обстеження систем вентиляція та 

кондиціювання 
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Тема 2.5 Порядок проведення обстеження систем освітлення будівлі або її 

частини 

МОДУЛЬ 3. РОЗРОБЛЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ. ФОРМИ ТА 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ 

Тема 3.1 Порядок розроблення рекомендацій щодо забезпечення 

енергетичної ефективності інженерних систем 

Тема 3.2 Форми та вимоги до оформлення звіту про результати 

обстеження інженерних систем 

МОДУЛЬ 4. ПРАКТИЧНА РОБОТА ТА ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Тема 4.1 Проведення практичних занять та виконання домашнього 

завдання 

ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ 
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3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви  

модулів і тем 

Кількість годин за денною формою навчання 

Усього 

у тому числі 

Кількість 

аудиторних 

годин 

Кількість 

практичних 

годин. 

Кількість годин 

на самостійну 

роботу 

МОДУЛЬ 1. Технічні аспекти енергоефективності та відповідні заходи 

енергоефективності 

Тема 1.1.  6 6   

Тема 1.2 8 8   

Тема 1.3 4 4   

Тема 1.4 4 4   

Тема 1.5 4 4   

Тема 1.6 4 4   

Разом за М. 1 30 30   

МОДУЛЬ 2. Порядок проведення обстеження інженерних систем 

Тема 2.1.  6 6   

Тема 2.2 6 8   

Тема 2.3 4 4   

Тема 2.4 6 6   

Тема 2.5 4 4   

Разом за М. 2 26 26   

МОДУЛЬ 3. Розроблення рекомендацій щодо забезпечення енергетичної 

ефективності. Форми та вимоги до оформлення звіту 

Тема 3.1 6 4 2  

Тема 3.2 6 4 2  

Разом за М. 3 12 8 4  

МОДУЛЬ 4. Практична робота та домашнє завдання 

Тема 4.1.  10  4 6 

Разом за М. 4 10  4 6 

Проведення атестації 

 2 2   

Усього годин 80 66 8 6 

 

4. Методи контролю 

 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовують такі методи контролю знань: 

 проходження тестових завдань після проходження курса; 

 вирішення ситуаційних завдань. 
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5. Шкала оцінювання 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

90-100 відмінно А 

82-89 
добре 

В 

74-81 С 

64-73 
задовільно 

D 

60-63 E 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 
FХ 

0-34 

незадовільно 

з обов’язковим повторним 

проходженням навчання 

F 

6. Рекомендована література (базова)  

  

Нормативна література  

1. ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель. / Мінрегіон України.-  

К.: ДП «Укрархбудінформ», 2006.- 70 с.  

2. ДСТУ Б ЕN 15251:2011. Розрахункові параметри мікроклімату 

приміщень для проектування та оцінки енергетичних характеристик 

будівель по відношенню до якості повітря, теплового комфорту, 

освітлення та акустики.  

3. Методика визначення енергетичної ефективності будівель. Нак. 

Мінрегіон № 169 від 11.07.2018.  

4. ДСТУ Б В.2.6-189:2013 Методи вибору теплоізоляційного матеріалу 

для утеплення будівель (з 01.01.2014)  

5. ДБН В.2.5-67:2014. Опалення, вентиляція та кондиціонування./ 

Мінрегіон  України.- К.: ДП «Укрархбудінформ», Мінрегіон, 2013.- 

141 с.  

6. ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014 Настанова з виконання термомодернізації 

житлових будинків  

7. ДСТУ EN 15232:2014 Енергоефективність будівель. Вплив 

автоматизації, моніторингу та управління будівлями  

8. ДСТУ Б EN 15316-2-3:2011. Системи теплозабезпечення будівель.  

Методика розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи   

9. ДСТУ Б А.2.2-12:2015 Енергетична ефективність будівель. Метод 

розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, 

освітленні та гарячому водопостачанні.  

10.  ДСТУ-Н Б А.2.2-13:2015 Енергетична ефективність будівель. 
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Настанова з проведення енергетичної оцінки будівель.  

11.  ДСТУ Б EN 15459:2013 Енергоефективність будівель. Процедура 

економічної оцінки енергетичних систем будівель  

12.  ДСТУ ISO 50001:2014 Енергозбереження. Системи енергетичного 

менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання  

13.  ДСТУ Б EN 15603:2012 Енергоефективність будівель. Загальне 

енергоспоживання та визначення енергетичних показників 

(01.01.2014)   

14.  ДСТУ Б EN 15217:2012 Енергоефективність будівель. Методи 

представлення енергетичних характеристик та енергетичного 

сертифікату  

 

Навчальна література 

15. Шульга М.О. Теплопостачання та гаряче водопостачання : навчальний 

посібник / М. О. Шульга , О. О. Алексахін , ХНАМГ . — Х. : ХНАМГ, 

2004 . — 229 с.  

16. Маляренко В.А. Основы теплофизики зданий и энергосбережения : 

учебник / В.А. Маляренко. — Х. : ХНАГХ, 2006 . — 499с.  

17. Маляренко В.А. Энергосбережение и энергетический аудит : учеб. 

пособие / В.А. Маляренко ; И.А. Немировский ; ХНАГХ . — Х. : 

ХНАГХ, 2008 . — 253 с. 

18. Краснянский М.Е. Энергосбережение : учеб. пособ. /                                

М.Е. Краснянский . — 2-е изд., испр. и доп. . — Харьков : Бурун и К, 

2015 . — 176 с. 

19. Комков В.А. Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве : 

учебное пособие / В.А. Комков; Н.С. Тимахова. — М. : Инфра-М, 

2012. — 320 с. 
 

Інформаційні ресурси 

  

1.  http://library.kname.edu.ua/index.php/uk/ 

2.  www.nbuv.gov.ua/  

3.  library.kr.ua/libworld/elib.html 


