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Створення центру з підготовки спеціалістів 
зі зведення будівель з близьким до 

нульового енергоспоживанням на базі 
КНУБА 

В Україні Центр підготовки спеціалісті зі зведення будівель з 
близьким до нульового енергоспоживання було вирішено 
заснувати на базі Київського національного університету 
будівництва і архітектури (КНУБА). 

 

• КНУБА – провідний український вищий навчальний заклад по 

підготовці фахівців-будівельників, а також висококваліфікованих 

спеціалістів архітектурно-інженерного профілю. 

 

• КНУБА має достатню матеріально-технічну базу а також 

досвідчений науково-педагогічний персонал, що може забезпечити 

успішне виконання задач та цілей Проекту 

 

 



Створення NZEB Центру на базі КНУБА 

Інститут місцевого розвитку та КНУБА підписали меморандум про 
взаєморозуміння, що стало передумовою для початку створення 
Інформаційного інженерно-будівельного центру знань та подальшої співпраці.  
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Створення Центру на базі КНУБА 

В рамках роботи над Проектом КНУБА погодився надавати Інституту 
місцевого розвитку наступну допомогу: 

• Забезпечувати участь фахівців КНУБА у реалізації навчальних та інших заходів 
Проекту, а також у розробці навчальних програм, роздаткових матеріалів та 
практичних рекомендацій до тренінгових курсів. 

• Надавати необхідну інформацію та учбові матеріали для виконання завдань 
Проекту та його робочого плану. 

• Сприяти проведенню навчальних та інформаційних робочих заходів у межах 
плану реалізації завдань Проекту шляхом надання приміщень та спеціального 
технічного обладнання. 

• Сприяти процесу сертифікації учасників проекту відповідно вітчизняних норм та 
підготовці відповідних документів державного зразка про підвищення 
кваліфікаційного рівня слухачів тренінгових курсів. 

 

 

 



Етапи заснування та роботи Центру: 

На сьогоднішній день створення та подальше функціонування Центру 
планується виконувати у 2 етапи: 

 
• 1. Облаштування 3-4 навчальних приміщень Центру в головному корпусі 

КНУБА для проведення лекційних та практичних занять протягом 2-го 
року реалізації Проекту.  

• При цьому частину практичних занять планується проводити із залученням 
провідних фахівців компаній-виробників енергоефективних будівельних 
матеріалів, конструкцій та обладнання, які погодилися стати місцевими 
партнерами Проекту в Україні.  

• Також розглядаються варіанти проведення окремих практичних занять в 
учбових приміщеннях, випробувальних центрах та лабораторіях компаній-
партнерів. 

 

 

 



Етапи заснування та роботи Центру: 

• 2. Облаштування додаткових 3-4 
навчальних приміщень Центру на 
базі приміщень будівлі Інституту 
інноваційної післядипломної освіти 
КНУБА на 2-му поверсі.  

• Загалом будівля має 4 поверхи, на яких 
розміщуються здебільшого аудиторні 
навчальні та адміністративно побутові 
приміщення. На сьогодні усі приміщення 
потребують ремонту.  

• Тут планується проведення 
лекційних та практичних занять 
наприкінці 3-го року реалізації 
Проекту й після його завершення.  

 

 

 



1-й етап заснування та роботи Центру 

• Для облаштування 
навчальних приміщень 
на 1-му етапі КНУБА 
виділив 2 аудиторні 
приміщення на 5-му 
поверсі у центральному 
корпусі. Приміщення не 
потребують ремонту, 
однак їх необхідно 
розділити й 
перепланувати 
відповідно до 
функціональних потреб 
Центру. 

 

 



1-й етап заснування та роботи Центру: 

• Приміщення №1 
планується розділити 
на комп’ютерний клас 
на 6-8 робочих місць та 
конференц-зал. 
 

• Приміщення №2 
планується обладнати 
під лекційну аудиторію 
на 20-30 слухачів, 
суміщену з 
експозиційним залом 
для проведення 
практичних занять й 
роботи зі зразками 
матеріалів та 
обладнання. 

 

 



1-й етап заснування та роботи Центру 
• Приміщення №1 

 

 



1-й етап заснування та роботи Центру 
• Приміщення №1 

 

 



1-й етап заснування та роботи Центру 
• Дизайн приміщення №1 (комп’ютерний клас) 

 

 



1-й етап заснування та роботи Центру 
• Дизайн приміщення №1 (конференц-зал) 

 

 



1-й етап заснування та роботи Центру 
• Приміщення №2 

 

 



1-й етап заснування та роботи Центру 
• Приміщення №2 

 

 



2-й етап заснування та роботи Центру 

• Для облаштування 
навчальних приміщень 
на 2-му етапі КНУБА 
виділено 3 аудиторні 
приміщення на 2-му 
поверсі Інституту 
інноваційної 
післядипломної освіти 
КНУБА. Приміщення 
потребують ремонту з 
подальшим 
функціональним 
переплануванням. 

 

 



2-й етап заснування та роботи Центру 
• Приміщення №2, 3 

планується облаштувати 
під комп’ютерний клас на 
7-8 робочих місць та 
експозиційний зал зі 
зразками матеріалів, 
інженерного обладнання 
та приборами для 
виконання робіт з 
проведення енергоаудиту 
будівель. 
 

• Приміщення №3 
планується розділити на 
лекційну аудиторію на 30 
слухачів та конференц-
зал. 

 

 



2-й етап заснування та роботи Центру 

• 1. Аудиторія для проведення лекційних занять щонайменше на 30 осіб, 
суміщена із конференцзалом.  



2-й етап заснування та роботи Центру 

• 1. Аудиторія для проведення лекційних занять щонайменше на 30 осіб, 
суміщена із конференц-залом.  



2-й етап заснування та роботи Центру 

• 1. Аудиторія для проведення лекційних занять щонайменше на 30 осіб, 
суміщена із конференц-залом.  



2-й етап заснування та роботи Центру 

• 1. Аудиторія для проведення лекційних занять щонайменше на 30 осіб, 
суміщена із конференц-залом.  



2-й етап заснування та роботи Центру 
• 2. Виставковий зал з експонатами, присвяченими енергоефективному 

будівництву та архітектурі.  



2-й етап заснування та роботи Центру 
• 2. Виставковий зал з експонатами, присвяченими енергоефективному 

будівництву та архітектурі.  



2-й етап заснування та роботи Центру 

• 3. Аудиторія з персональними комп’ютерами для проведення практичних 
зайнять по вирішенню задач будівельної фізики. 



2-й етап заснування та роботи Центру 



Навчальні програми 

Склад навчальних програм для кожної цільової групи визначався, 
виходячи з опитування, проведеного під час конференції «Буд-Майстер-
Клас-2015». 
 
Окрім того, був врахований досвід технічних експертів ІМР, професорсько-
викладацького складу КНУБА та фахівців компаній-партнерів Проекту в 
Україні. 

 
Лекційні програми тренінгових курсів складено спеціалістами ІМР та КНУБА у 
наступних галузях: 
 
1. Архітектурні конструкції 
2. Будівельна фізика 
3. Теплотехніка 
4. Інженерні мережі 
5. Альтернативні джерела енергії 
 

 



Навчальні програми 

Склад практичних занять майже повністю визначений фахівцями компаній-
партнерів Проекту в Україні. 
 
На сьогоднішній день найбільшу цікавість до Проекту проявили такі компанії: 
 
1. Rehau (системи світлопрозорих огороджувальних конструкцій та обладнання 

для інженерних мереж) 
2. Danfoss (інженерні мережі та енергоефективне обладнання) 
3. Henkel Bautechnik (ефективні будівельні матеріали та вироби, фасадні 

системи) 
4. Корпорація ТехноНІКОЛЬ (системи ефективного утеплення та ізоляції 

зовнішніх огороджувальних конструкцій) 
5. ATMOSFERA (альтернативні джерела енергії). 
 

 



Навчальні програми 

(А) ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ РОБІТНИКІВ-БУДІВЕЛЬНИКІВ (МАЙСТРІВ, 
БРИГАДИРІВ ТА ВИКОНРОБІВ, СПЕЦІАЛІСТІВ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ) 
 

(40 годин занять з викладачами, з яких 16 лекційних та 24 практичних) 
 
1. Основи фізичних процесів, що відбуваються в огороджувальних конструкціях 
при тепло-, волого-, повітроперенесенні (2 години) 
2. Нормативні вимоги до теплоізоляційної оболонки (2 години) 
3. Сучасні теплоізоляційні матеріали (2 години) 
4. Конструктивні енергоефективні рішення у будівництві (3 години) 
5. Вступ до ліцензування будівної діяльності та погодження проектної 
документації в контексті енергоефективних будівель та споруд (1 година) 



Навчальні програми 

(А) ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ РОБІТНИКІВ-БУДІВЕЛЬНИКІВ (МАЙСТРІВ, 
БРИГАДИРІВ ТА ВИКОНРОБІВ, СПЕЦІАЛІСТІВ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ) 
 
6. Вибір джерела теплопостачання (1 година) 
7. Вибір, проектування і монтаж енергозберігаючих систем опалення та гарячого 
водопостачання (2 години) 
8. Проектування та встановлення енергоефективних систем вентиляції 
внутрішніх приміщень будівлі (1 година) 
9. Енергетичний аудит та прилади неруйнівного контролю енергетичних 
показників об’єктів (1 година) 
10. Будинок з близьким до нульового енергоспоживанням, як комплексне 
поєднання ефективних рішень огороджувальної оболонки, інженерних мереж, 
глибокої утилізації вторинних енергоресурсів, що об’єднані інтелектуальною 
системою контролю та управління мікроклімату (1 година) 
 

 



Навчальні програми 

(А) ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ РОБІТНИКІВ-БУДІВЕЛЬНИКІВ (МАЙСТРІВ, 
БРИГАДИРІВ ТА ВИКОНРОБІВ, СПЕЦІАЛІСТІВ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ) 
 

 1. Основи фізичних процесів, що відбуваються в огороджувальних 
конструкціях при тепло-, волого-, повітроперенесені (2 години) 
2. Нормативні вимоги до теплоізоляційної оболонки (2 години) 
3. Сучасні теплоізоляційні матеріали (2 години) 
4. Конструктивні енергоефективні рішення у будівництві (3 години) 
5. Вступ до ліцензування будівної діяльності та погодження проектної 
документації в контексті енергоефективних будівель та споруд (1 
година) 
6. Вибір джерела теплопостачання (1 година) 
7. Вибір, проектування і монтаж енергозберігаючих систем опалення 
та гарячого водопостачання (2 години) 
8. Проектування та встановлення енергоефективних систем 
вентиляції внутрішніх приміщень будівлі (1 година) 
9. Енергетичний аудит та прилади неруйнівного контролю 
енергетичних показників об’єктів (1 година) 
10. Будинок з близьким до нульового енергоспоживанням, як 
комплексне поєднання ефективних рішень огороджувальної оболонки, 
інженерних мереж, глибокої утилізації вторинних енергоресурсів, що 
об’єднані інтелектуальною системою контролю та управління 
мікроклімату (1 година) 

 

 



Навчальні програми 

(B) ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ТА ПРОВІДНИХ 
СПЕЦІАЛІСТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ (КОНСТРУКТОРІВ, АРХІТЕКТОРІВ, 
ІНЖЕНЕРІВ, МЕНЕДЖЕРІВ-КООРДИНАТОРІВ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, 
ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИХ КОНСУЛЬТАНТІВ) 
 

(40 годин занять з викладачами, з яких 25 лекційних та 15 практичних) 
 
1. Методологічні основи проектування енергоефективних будівель (2 години) 
2. Принципи проектування енергоефективних будівель (4 години) 
3. Інженерні розрахунки енергоефективних конструкцій (4 години) 
4. Сучасні комп’ютерні системи автоматизованого проектування 
енергоефективних будівель (4 години) 
5. Вступ до ліцензування будівної діяльності та погодження проектної 
документації в контексті енергоефективних будівель та споруд (1 година) 
6. Вибір джерела теплопостачання (3 години) 



Навчальні програми 

(B) ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ТА ПРОВІДНИХ 
СПЕЦІАЛІСТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ (КОНСТРУКТОРІВ, АРХІТЕКТОРІВ, 
ІНЖЕНЕРІВ, МЕНЕДЖЕРІВ-КООРДИНАТОРІВ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, 
ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИХ КОНСУЛЬТАНТІВ) 
 
7. Використання альтернативної енергії при проектуванні сучасних будівель та 
споруд (3 години) 
8. Вибір, проектування і монтаж енергозберігаючих систем опалення та гарячого 
водопостачання (2 години) 
9. Проектування та встановлення енергоефективних систем вентиляції 
внутрішніх приміщень будівлі (1 година) 
10. Будинок близький до нульового енергоспоживання як комплексне поєднання 
ефективних рішень огороджувальної оболонки, інженерних мереж, глибокої 
утилізації вторинних енергоресурсів, що об’єднані інтелектуальною системою 
контролю та управління мікроклімату (1 година) 



Навчальні програми 

(B) ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ТА ПРОВІДНИХ 
СПЕЦІАЛІСТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 
 1. Методологічні основи проектування енергоефективних будівель.  

(2 години) 
2. Принципи проектування енергоефективних будівель (4 години) 
3. Інженерні розрахунки енергоефективних конструкцій (4 години) 
4. Сучасні комп’ютерні системи автоматизованого проектування 
енергоефективних будівель (4 години) 
5. Вступ до ліцензування будівної діяльності та погодження проектної 
документації в контексті енергоефективних будівель та споруд (1 година) 
6. Вибір джерела теплопостачання (3 години) 
7. Використання альтернативної енергії при проектуванні сучасних 
будівель та споруд (3 години) 
8. Вибір, проектування і монтаж енергозберігаючих систем опалення та 
гарячого водопостачання (2 години) 
9. Проектування та встановлення енергоефективних систем вентиляції 
внутрішніх приміщень будівлі (1 година) 
10. Будинок близький до нульового енергоспоживання як комплексне 
поєднання ефективних рішень огороджувальної оболонки, інженерних 
мереж, глибокої утилізації вторинних енергоресурсів, що об’єднані 
інтелектуальною системою контролю та управління мікроклімату   
(1 година) 

 

 



Навчальні програми 

(C) ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ОСІБ, ЯКІ НЕ Є ПРОФЕСІЙНИМИ 
БУДІВЕЛЬНИКАМИ, ОДНАК НАДІЛЕНІ ПОВНОВАЖЕННЯМИ ЩОДО 
ПРИЙНЯТТЯ КЛЮЧОВИХ РІШЕНЬ (ОСОБИ, ЩО ЗАЙМАЮТЬ КЕРІВНІ 
ПОСАДИ ТА ПРЕДСТАВНИКИ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ) 
 

(20 годин занять з викладачами, з яких 16 лекційних та 4 практичних) 
 
1. Нормативна база енергоефективності у будівництві (2 години) 
2. Проектування й встановлення енергозберігаючих систем опалення та 
теплопостачання (2 годин) 
3. Енергоефективні аспекти проектування систем електропостачання (1 година) 
4. Втілення заходів з енергозбереження у системах газопостачання та 
водопостачання сучасних будівель (1 година) 
5. Підвищення ефективності експлуатації існуючих будівель та споруд (4 години) 
 



Навчальні програми 

(C) ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ОСІБ, ЯКІ НЕ Є ПРОФЕСІЙНИМИ 
БУДІВЕЛЬНИКАМИ, ОДНАК НАДІЛЕНІ ПОВНОВАЖЕННЯМИ ЩОДО 
ПРИЙНЯТТЯ КЛЮЧОВИХ РІШЕНЬ (ОСОБИ, ЩО ЗАЙМАЮТЬ КЕРІВНІ 
ПОСАДИ ТА ПРЕДСТАВНИКИ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ) 
 
6. Автоматизовані системи регулювання споживання енергоресурсів й контролю 
мікроклімату будинку (1 година) 
7. Сертифікація будівель (1 година) 
8. Енергоаудит будівель (1 година) 
9. Джерела теплопостачання, диверсифікація та децентралізація джерел енергії. 
Альтернативна енергетика (1 година) 
10. Будинок з близьким до нульового енергоспоживанням, як комплексне 
поєднання ефективних рішень огороджувальної оболонки, інженерних мереж, 
глибокої утилізації вторинних енергоресурсів, що об’єднані інтелектуальною 
системою контролю та управління мікроклімату (1 година) 



Навчальні програми 
(C) ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ОСІБ, ЯКІ НЕ Є ПРОФЕСІЙНИМИ 
БУДІВЕЛЬНИКАМИ, ОДНАК НАДІЛЕНІ ПОВНОВАЖЕННЯМИ ЩОДО 
ПРИЙНЯТТЯ КЛЮЧОВИХ РІШЕНЬ 

1. Нормативна база енергоефективності у будівництві (2 години) 
2. Проектування й встановлення енергозберігаючих систем опалення та 
теплопостачання (2 годин) 
3. Енергоефективні аспекти проектування систем електропостачання (1 
година) 
4. Втілення заходів з енергозбереження у системах газопостачання та 
водопостачання сучасних будівель (1 година) 
5. Підвищення ефективності експлуатації існуючих будівель та споруд (4 
години) 
6. Автоматизовані системи регулювання споживання енергоресурсів й 
контролю мікроклімату будинку (1 година) 
7. Сертифікація будівель (1 година) 
8. Енергоаудит будівель (1 година) 
9. Джерела теплопостачання, диверсифікація та децентралізація джерел 
енергії. Альтернативна енергетика (2 година) 
10. Будинок з близьким до нульового енергоспоживанням, як комплексне 
поєднання ефективних рішень огороджувальної оболонки, інженерних 
мереж, глибокої утилізації вторинних енергоресурсів, що об’єднані 
інтелектуальною системою контролю та управління мікроклімату (1 
година) 

 

 



Практичні заняття 
У перший рік проведення тренінгових курсів розглядається можливість 
здійснення практичних занять на базі приміщень та навчальних центрів 
підготовки компаній-партнерів проекту в Україні. 

Для прикладу, компанія REHAU пропонує 

використовувати власний навчальний 

центр по підготовці спеціалістів-

будівельників, що передбачає 

ознайомлення слухачів із новітніми 

розробками у сфері світлопрозорих 

огороджувальних конструкцій, а також із 

енергоефективними інженерними 

мережами будинків.  



Практичні заняття 
Навчальний центр компанії REHAU 



Практичні заняття 
Навчальний центр компанії REHAU 


