
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМИ ТРЕНІНГОВИХ КУРСІВ 
на тему: 

«Будівлі з близьким до нульового енергоспоживанням» 
 

 



 
Цей проект фінансується в рамках програми ЄС «Горизонт 2020» та Угоди №649810 
про надання гранту. Проект в Україні виконує ВБО «Інститут місцевого розвитку». 

 

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

 
(40 годин занять з викладачами, з яких 16 лекційних та 24 практичних  

+ перевірка завдань 1 год/слухач  
+ 0,2 год./слухач на захист) 

 
1. Основи фізичних процесів, що тривають у огороджувальних конструкціях при тепло-, 
волого-, повітроперенесені (2 години) 
 

1.1. Теплопередача. 
1.2. Вологопередача. 
1.3. Повітропроникнисть. 
1.4. Теплостійкість. 
 

2. Нормативні вимоги до теплоізоляційної оболонки (2 години) 
 

2.1. Теплофізичні вимоги до конструкцій. 
2.2. Вимоги до енергоефективності будівлі. 
2.3. Вимоги до теплової надійності огороджувальних конструкцій. 
 

3. Сучасні теплоізоляційні матеріали (2 години) 
 

3.1. Класифікація теплоізоляційних матеріалів, їх властивості та призначення. 
3.1.1. Ізоляційно-будівельні матеріали. 
3.1.2. Ізоляційно-монтажні матеріали. 

3.2. Техніко-економічне обґрунтування вибору теплоізоляційних матеріалів. 
3.3. Шляхи оптимального застосування теплоізоляційних матеріалів у енергоефективному 

будівництві. 
3.4. Пористі бетони. Шляхи підвищення теплоізоляційних властивостей самонесучих 

огороджувальних конструкцій на основі застосування газобетону й пінобетону. 
3.5. Самонесучі керамічні огороджувальні теплоізоляційні конструкції. 
 
Практична робота за розділами 1, 2 і 3 
Розробити пропозицію з термомодернізації існуючої конструкції стіни  
 

4. Конструктивні енергоефективні рішення у будівництві (3 години) 
 

4.1. Класифікація фасадних систем. 
4.1.1. Збірні фасадні системи з опорядженням штукатурками або дрібноштучними 
елементами. 
4.1.2. Збірні фасадні системи з опорядженням цеглою або стіновими каменями. 
4.1.3. Збірні фасадні системи з опорядженням індустріальними елементами. 
4.1.4. Збірні фасадні системи з опорядженням прозорими елементами. 

4.2. Конструкції покриттів. Шляхи підвищення теплоізоляційних властивостей конструкцій 
покриття. 

2.2.1. Вибір матеріалів конструкцій покриття. 
2.2.2. Конструктивні особливості енергоефективних конструкцій покриття. 

4.3. Віконні та інші світлопрозорі конструкції. Основи проектування світлопрозорих огороджень.  
2.3.1. Особливості теплофізичних процесів у світлопрозорих конструкціях. 
2.3.2. Принципи підбору енергоефективних світлопрозорих конструкцій та їх 
модернізація. 
2.3.3. Принципи монтажу сучасних світлопрозорих конструкцій. 

4.4. Шляхи скорочення втрат енергії за рахунок оптимізації / модернізації фундаментних 
конструкцій та стінових конструкцій підвалів. 

4.5. Конструктивні енергоефективні рішення дверних прорізів. 
4.6. Енергоефективні рішення конструкцій перекриття. 
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Практичні роботи за розділом 4 

 Знайти помилки у конструктивних вузлах фасадної системи і запропонувати 
корегування. 

 Знайти помилки у монтажі світлопрозорих конструкцій і запропонувати корегування. 

 Запроектувати утеплення підвалу.  
 

5. Вступ до ліцензування будівної діяльності та погодження проектної документації в 
контексті енергоефективних будівель та споруд (1 година) 

 
5.1. Склад та зміст проектної документації. Категорія складності та клас наслідків. 
5.2. Аспекти ліцензування та сертифікації проектної та будівної діяльності в Україні. 

5.1.2. Порядок та процедури погодження з органами, що проводять експертизу 
проектної документації (Державна експертиза, ЕТЦ Держгірпромнагляд, тощо).  
5.1.3. Порядок початку будівництва комплексів та інженерних мереж, порядок введення 
об’єкту в експлуатацію. 

 
6. Вибір джерела теплопостачання (1 година) 
 
6.1. Енергетичні показники джерела теплопостачання 

6.1.1. Види теплових навантажень, розрахунок річного споживання органічного палива. 
6.1.2. Добові та сезонні графіки споживання теплової енергії системами 
теплопостачання. 
6.1.3. Якісне та кількісне регулювання теплоносія та їх застосовність.  
6.1.4. Диверсифікація та децентралізація джерел енергії. 

6.2. Теплові схеми джерел теплопостачання. 
6.2.1. Теплові пункти.  
6.2.1.1. Види схем приєднання внутрішньо будинкових систем опалення до теплової 
мережі, що масово експлуатуються в Україні з 50-60 рр. ХХ ст. Особливості 
температурних графіків для елеваторних систем та СРТ. 
6.2.1.2. Сучасні теплові схеми та можливості щодо регулювання на теплових пунктах. 
Досяжні енергетично-економічні ефекти від впровадження температурного 
регулювання (порівняння розрахункових та статистичних показників). 
6.2.1.3. Особливості підбору регулюючих органів сучасних теплових пунктів. 
6.2.2. Сучасні теплові схеми та можливості регулювання на котельних.  
6.2.3. Застосування альтернативних джерел теплової енергії та їх актуальність для 
кліматичних умов України. 

6.3. Характерні втрати енергії на етапах виробництва, транспортування та споживання 
теплової енергії. 

 
Практичні роботи за розділом 6 

 Проаналізувати роботу погодозалежного теплового пункту при змінних навантаженнях 
опалення та гарячого водопостачання. 

 Запропонувати теплові схеми джерела теплопостачання з використанням джерел 
альтернативної енергії. 

 Розрахувати техніко-економічні показники проекту диверсифікації районної котельні на 
місцеві види палива. 

 
7. Вибір, проектування і монтаж енергозберігаючих систем опалення та гарячого 

водопостачання (2 години) 
 
7.1. Принципи регулювання подачі тепла у внутрішні приміщення будівлі в розрізі по 

квартирного та системного регулювання теплового режиму.  
7.2. Середнє та максимальне навантаження систем ГВП, вибір оптимальної потужності 

джерела теплової енергії та баків непрямого нагріву в якості акумуляторів води ГВП.  
7.3. Енергоефективні системи опалення. Зміна кількісно-якісних показників систем при 

застосуванні обраного підходу. 
7.3.1. Вибір опалювальних приладів та типів їх приєднання. 
7.3.2. Розрахунок приладів систем опалення в залежності від температурних рівнів 
джерела теплопостачання. 
7.3.3. Сучасні технології монтажу систем опалення. 
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7.4. Системи підрахунку та контролю використання теплових ресурсів. Локальний та системно-
централізований контроль витрати тепла. 

7.5. Програмні комплекси розрахунку систем опалення (на прикладі Audytor C.O.). 
 
8. Проектування та встановлення енергоефективних систем вентиляції внутрішніх 

приміщень будівлі (1 година) 
 
8.1. Застосування енергоефективних систем вентиляції з природною циркуляцією повітря. 
8.2. Енергоефективні системи примусової вентиляції приміщень. 

8.2.1. Застосування систем механічної витяжної вентиляції з природним припливом 
повітря. 
8.2.2. Застосування систем механічної припливно-витяжної вентиляції. 
8.2.3. Застосування центральних вентиляційних систем, систем з індивідуальними 
вентиляторами та систем змішаного типу. 
8.2.4. Принципи оптимізації вентиляційних системи різного типу з метою встановлення 
енергозберігаючого режиму повітрообміну. 

8.3. Використання рекуператорів. 
8.4. Принципи використання альтернативних джерел енергії для нагрівання припливного 

повітря. 
 
Практичні роботи за розділом 7-8 

 Розрахувати гідравлічні режими в програмах на базі Aydutor C.O. (Danfoss, Herz, Romstal 
та ін.). 

 Розрахувати та вказати на зміни показників системи опалення при порівнянні 
високотемпературних та низькотемпературних джерел енергії. 

 
9. Енергетичний аудит та прилади неруйнівного контролю енергетичних показників 

об’єктів (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) 
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(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 

 + перевірка завдань 1год/слухач  
+ 0,2 год./слухач на захист) 

 
1. Методологічні основи проектування енергоефективних будівель (2 години) 
 
1.1. Типологічні основи кліматичного аналізу місця будівництва: температури, відносної 

вологості, швидкості вітру, сонячної радіації, опадів. Визначення впливу кліматичних факторів на 
планування територій міст та об’ємно-планувальне вирішення енергоефективних будівель. 

1.2. Комплексні підходи до впровадження  інтегрованих енергоефективних технологій при 
проектуванні, будівництві та експлуатації будівель і споруд в різних природно-кліматичних та 
екологічних умовах. 

1.7. Комплексні критерії оптимізації  інженерних систем (підсистем) вентиляції, кондиціювання, 
опалення, гарячого водопостачання, електропостачання, освітлення, водопостачання, 
водовідведення, автоматизації забезпечення необхідних параметрів мікроклімату і технологічних (при 
необхідності) процесів. 

1.8. Рекомендації з економічної та екологічної доцільності впровадження різних систем 
альтернативної енергетики в архітектурно-будівельних об’єктах для конкретних природно-кліматичних 
районів. 

 
Практичні роботи за розділом 1 
Запропонувати принципову схему рішення мікрорайону з вказаних будинків з врахуванням 
кліматичних умов району будівництва та запропонувати доцільні системи альтернативної 
енергетики. 

  
2. Принципи проектування енергоефективних будівель (4 години) 
 
2.1. Принципи проектування житлових будинків із урахуванням основ енергозбереження. 

Класифікація будівель за ступенем енергоефективності.  
2.2. Загальні принципи проектування енергоефективних будівель. 

2.2.1. Об’ємно-планувальні рішення. 
2.2.2. Конструктивні рішення. 
2.2.3. Інженерно-технічні рішення. 

2.3. Пасивні будинки. 
2.3.1. Об’ємно-планувальні рішення. 
2.3.2. Конструктивні рішення. 
2.3.3. Інженерно-технічні рішення. 

2.4. Будинки з нульовим використанням енергії. 
2.4.1. Об’ємно-планувальні рішення. 
2.4.2. Конструктивні рішення. 
2.4.3. Інженерно-технічні рішення. 

2.5. Будинки з додатнім балансом енергії. 
2.5.1. Об’ємно-планувальні рішення. 
2.5.2. Конструктивні рішення. 
2.5.3. Інженерно-технічні рішення. 

 
3. Інженерні розрахунки енергоефективних конструкцій (4 години) 
 

3.1. Методи розрахунку і оптимізації освітлення будівель. 
3.1.1. Нормативні вимоги. 
3.1.2. Принципи розрахунку природного освітлення. Бічне, верхнє, комбіноване, 
транспортоване та акумульоване освітлення. 
3.1.3. Принципи проектування та розрахунку штучного освітлення. 
3.1.4. Принципи проектування та розрахунку суміщеного освітлення. 

3.2. Оптимізація інсоляційного режиму будівлі. 
3.2.1. Нормативні вимоги. 
3.2.2. Методи розрахунку тривалості інсоляції. 
3.2.3. Проектування та оптимізація сонцезахисту. 
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3.3. Звукоізоляція енергоефективних будівель. 
3.3.1. Нормативні вимоги. 
3.3.2. Розрахунок показників звукоізоляції сучасних енергоефективних зовнішніх 
конструкцій.  
3.3.3. Проектування звукоізоляції легких зовнішніх огороджень та світлопрозорих 
конструкції. 

3.4. Проектування теплоізоляційної оболонки будівлі. 
3.4.1. Нормативні вимоги. 
3.4.2. Розрахунок приведеного опору теплопередачі. 
3.6.3. Розрахунок тепло-вологісного стану огороджувальних конструкцій. 
3.4.4. Розрахунок теплостійкості огороджувальних конструкцій та приміщень. 
3.4.5. Системні методи оптимізації огороджувальних конструкцій за показником 
надійності. 

3.5. Розрахунок класу енергоефективності будівлі. 
3.5.1. Розрахунок енергоспоживання при опаленні.  
3.5.2. Розрахунок енергоспоживання при охолодженні.  
3.5.3. Розрахунок енергоспоживання при вентиляції. 
3.5.4. Розрахунок енергоспоживання при освітленні. 
3.5.5. Розрахунок енергоспоживання при гарячому водопостачанні.   
3.5.6. Системні методи оптимізації систем теплопостачання, електропостачання, 
водопостачання та каналізації спрямовані на досягнення максимальної економії 
енергоресурсів. 

 
Практичні роботи за розділом 3 

  Запроектувати оптимальний сонцезахисний пристрій для заданої орієнтації приміщення 
та форми і розмірів вікна у заданому місті. 

  Запроектувати утеплення стіни і визначити її тепловологісний режим. 
 
4. Сучасні комп’ютерні системи автоматизованого проектування енергоефективних будівель (4 
години) 
 

4.1. Системи розрахунку двовимірних та трьохвимірних температурних полів: Term, Windows, 
Ansys, SolidWorks та ін. Побудова геометричних моделей, розрахункові алгоритми, завдання вхідних 
даних, пошук похибок, аналіз результатів розрахунку. 

4.1.1. Аналіз конструктивних вузлів будівель на предмет наявності містків холоду та 
шляхи їх усунення. 
4.1.2. Моделювання температурного поля у вузлі будівельної конструкції. 
4.1.3. Моделювання поля вологості у вузлі будівельної конструкції. 

4.2. Системи проектування енергоефективних будівель: EnergyPlus, PHPP, Autodesk Ecotect 
Analysis та ін. Побудова геометричних моделей, розрахункові алгоритми, завдання вхідних даних, 
пошук похибок, аналіз результатів розрахунку. 

 
Практична робота за розділом 4 
Побудувати температурне поле вказаного конструктивного вузла, визначити його 
приведений опір теплопередачі та температуру в найбільш несприятливому місці. 
 
5. Вступ до ліцензування будівної діяльності та погодження проектної документації в 

контексті енергоефективних будівель та споруд (1 година) 
 
5.1. Склад та зміст проектної документації. Категорія складності та клас наслідків. 
5.2. Аспекти ліцензування та сертифікації проектної та будівної діяльності в Україні. 

5.1.2. Порядок та процедури погодження з органами, що проводять експертизу 
проектної документації (Державна експертиза, ЕТЦ Держгірпромнагляд, тощо).  
5.1.3. Порядок початку будівництва комплексів та інженерних мереж, порядок введення 
об’єкту в експлуатацію. 

 
6. Вибір джерела теплопостачання (3 години) 
 
6.1. Енергетичні показники джерела теплопостачання 

6.1.1. Види теплових навантажень, розрахунок річного споживання органічного палива. 
6.1.2. Добові та сезонні графіки споживання теплової енергії системами 
теплопостачання. 
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6.1.3. Якісне та кількісне регулювання теплоносія та їх застосовність.  
6.1.4. Диверсифікація та децентралізація джерел енергії. 

 
6.2. Теплові схеми джерел теплопостачання. 

6.2.1. Теплові пункти.  
6.2.1.1. Види схем приєднання внутрішньо будинкових систем опалення до теплової 
мережі, що масово експлуатуються в Україні з 50-60 рр. ХХ ст. Особливості 
температурних графіків для елеваторних систем та СРТ. 
6.2.1.2. Сучасні теплові схеми та можливості щодо регулювання на теплових пунктах. 
Досяжні енергетично-економічні ефекти від впровадження температурного 
регулювання (порівняння розрахункових та статистичних показників). 
6.2.1.3. Особливості підбору регулюючих органів сучасних теплових пунктів. 
6.2.2. Сучасні теплові схеми та можливості регулювання на котельних.  

6.3. Характерні втрати енергії на етапах виробництва, транспортування та споживання 
теплової енергії. 

 
7. Використання альтернативної енергії при проектуванні сучасних будівель та споруд 

(3 години) 
 
7.1. Застосування джерел вітрової енергії при проектуванні електромереж сучасних будинків. 

7.1.1. Специфіка проектування конструкцій вітрових електрогенераторів. Основні 
принципи встановлення та експлуатації вітрових електрогенераторів в умовах сучасної 
забудови. 
7.1.2. Шляхи адаптації електромережі будівлі до використання й накопичення вітрової 
енергії. 

7.2. Використання енергії сонця при проектуванні систем теплопостачання сучасних будинків. 
7.2.1. Використання сонячних колекторів при проектуванні автономних та змішаних 
(частково автономних) систем гарячого водопостачання. 
7.2.2. Види сонячних колекторів та принципи їх вибору. 
7.2.3. Проектування конструктивних елементів для встановлення сонячних колекторів 
та усього допоміжного устаткування. Принципи орієнтування та підбір оптимальних 
місць розміщення сонячних колекторів. 
7.2.4. Адаптація та теплові схеми систем гарячого водопроводу будинку при спільному 
використанні центральної мережі водопостачання або джерел органічного палива й 
сонячних колекторів. 

7.3. Використання фотоелектричних елементів живлення. 
7.3.1. Проектування конструктивних елементів для встановлення фотоелектричних 
елементів та усього допоміжного устаткування. Принципи орієнтування та підбір 
оптимальних місць розміщення фотоелектричних елементів. 
7.3.2. Специфіка спільного використання електроенергії фотоелектричних елементів 
живлення та електроенергії центральної міської електромережі. 

7.4. Використання теплових насосів у сучасному будівництві. 
7.4.1. Поняття ефективності теплового насосу. 
7.4.2. Вплив параметрів низько потенційного середовища на ефективність теплового 
насосу. 
7.4.3. Сучасні виконання елементів теплового насосу. Інверторні та спіральні 
компресори. Типи холодоагентів, вибір холодоагенту. Каскадні системи теплових 
насосів. 
7.4.4. Особливості використання низько потенційних джерел енергії (повітря, ґрунту та 
води) для роботи теплових насосів. 
7.4.5. Особливості використання потенціалу стічних вод та інших вторинних джерел 
енергії для роботи теплових насосів. 
7.4.6. Адаптація систем опалення та гарячого водопостачання до використання енергії 
теплових насосів, зміна температурних графіків системи опалення. 
7.4.7. Конструктивні особливості будівель, що передбачають встановлення теплових 
насосів. 

 
8. Вибір, проектування і монтаж енергозберігаючих систем опалення та гарячого 

водопостачання (2 години) 
 
8.1. Принципи регулювання подачі тепла у внутрішні приміщення будівлі в розрізі по 

квартирного та системного регулювання теплового режиму.  
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8.2. Середнє та максимальне навантаження систем ГВП, вибір оптимальної потужності 
джерела теплової енергії та баків непрямого нагріву в якості акумуляторів води ГВП.  

8.3. Енергоефективні системи опалення. Зміна кількісно-якісних показників систем при 
застосуванні обраного підходу. 

8.3.1. Вибір опалювальних приладів та типів їх приєднання. 
8.3.2. Розрахунок приладів систем опалення в залежності від температурних рівнів 
джерела теплопостачання. 
8.3.3. Сучасні технології монтажу систем опалення. 

8.4. Системи підрахунку та контролю використання теплових ресурсів. Локальний та системно-
централізований контроль витрати тепла. 

8.5. Програмні комплекси розрахунку систем опалення (на прикладі Audytor C.O.). 
 
9. Проектування та встановлення енергоефективних систем вентиляції внутрішніх 

приміщень будівлі (1 година) 
 
9.1. Застосування енергоефективних систем вентиляції з природною циркуляцією повітря. 
9.2. Енергоефективні системи примусової вентиляції приміщень. 

9.2.1. Застосування систем механічної витяжної вентиляції з природним припливом 
повітря. 
9.2.2. Застосування систем механічної припливно-витяжної вентиляції. 
9.2.3. Застосування центральних вентиляційних систем, систем з індивідуальними 
вентиляторами та систем змішаного типу. 
9.2.4. Принципи оптимізації вентиляційних системи різного типу з метою встановлення 
енергозберігаючого режиму повітрообміну. 

9.3. Використання рекуператорів. 
9.4. Принципи використання альтернативних джерел енергії для нагрівання припливного 

повітря. 
 
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) 
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(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  

+ перевірка завдань 0,3год./слухач  
+ 0,2 год./слухач на захист) 

 
1. Нормативна база енергоефективності у будівництві (2 години) 
 
1.1. Історія розвитку вимог до енергоефективності в Україні.  
1.2. Порівняння сучасних українських норм з нормами інших провідних країн. 
1.3. Перспективи розвитку норм з енергоефективності в Україні з огляду на екологічні світові 

проблеми.  
1.4. Шляхи вирішення інженерно-технічних аспектів, проблем економіки, управління, 

менеджменту в енергоефективному будівництві. 
 
2. Проектування й встановлення енергозберігаючих систем опалення та 

теплопостачання (2 годин) 
 
2.1. Принципи регулювання подачі тепла у внутрішні приміщення будівлі. Поквартирне та 

системне регулювання теплового режиму.  
2.2. Енергоефективні системи опалення. 
2.3. Системи підрахунку та контролю використання теплових ресурсів. Локальний та системно-

централізований контроль витрати тепла. Принципи встановлення термостатів та тепловимірювачів з 
конвекторами та опалювальними приладами. 

   
3. Енергоефективні аспекти проектування систем електропостачання (1 година) 
 
3.1. Основи оптимізації системи електропостачання для роботи у економному 

енергозберігаючому режимі. 
3.2. Адаптація системи електропостачання до роботи з сучасним енергозберігаючим 

обладнанням, а також з альтернативними джерелами електричної енергії. 
3.3. Системи моніторингу та контролю використання електричної енергії. Локальний та 

системно-централізований контроль витрати електроенергії. Встановлення лічильників та локальних 
релейних автоматизованих систем електропостачання. 

 
4. Втілення заходів з енергозбереження у системах газопостачання та водопостачання 

сучасних будівель (1 година) 
 
4.1. Принципи забезпечення економної витрати газу. Системи підрахунку та контролю 

використання природного газу. 
4.2. Шляхи скорочення витрат води. Системи підрахунку та контролю використання водного 

ресурсу. 
 
5. Підвищення ефективності експлуатації існуючих будівель та споруд (4 години) 
 
5.1. Термомодернізація будівель. 

5.1.1. Обстеження та оцінка енергетичного стану будівель, їх інженерних систем. 
5.1.2. Теплова надійність огороджувальних конструкцій:  Визначення теплової відмови 
ізоляційної оболонки будівель. Класифікація теплових відмов. Методична структура 
досліджень теплової надійності огороджувальних конструкцій та енергоефективності 
будівель. 
5.1.3. Розробка енергетичного паспорту будівель. Склад енергетичного паспорту. 
Розрахунок тепловтрат через теплоізоляційну оболонку. Розрахунок тепловтрат через 
вентиляцію. Розрахунок тепловтрат через вентиляцію. Розрахунок сонячних 
теплонадходжень. Розрахунок питомих тепловтрат будівлі. Класи енергоефективності 
будівель. 
5.1.4. Вибір заходів з термомодернізації будівель. 
5.1.5. Технічна та економічна оцінка ефективності варіантів термомодернізації 
будівель. 
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5.2. Санація житлового фонду. 
5.2.1. Обов’язкові енергоефективні заходи по модернізації будівель і споруд. 
5.2.2. Необов’язкові енергоефективні заходи по модернізації будівель і споруд. 

 
6. Автоматизовані системи регулювання споживання енергоресурсів й контролю 

мікроклімату будинку (1 година) 
 
6.1. Системи регулювання й контролю споживання теплових ресурсів. 
6.2. Системи регулювання й контролю споживання водних ресурсів. 
6.3. Системи регулювання й контролю споживання електроенергії. 
6.4. Системи регулювання й контролю внутрішнього мікроклімату будинку. 
6.5. Системи регулювання й контролю повітрообміну між зовнішнім середовищем та 

внутрішніми приміщеннями будинку. 
6.6. Принципи програмування та налаштування роботи контролерів для управління системами 

регулювання й контролю споживання енергоресурсів. 
 
7. Сертифікація будівель (1 година) 
 
7.1. Сучасні системи зеленої сертифікації будівель. 
7.2. Енергетична сертифікація будівель. 
7.3. Розрахунок енергетичних показників при сертифікації будівель. 
 
8. Енергоаудит будівель (1 година) 
 
8.1. Порядок вибору та відбору об’єктів аудиту. 
8.2. Устаткування та засоби вимірювальної техніки. 
8.3. Етапи проведення аудиту. 
8.4. Розрахунок енергоспоживання будівлі. 
8.5. Аналіз енергетичного стану та рекомендації з підвищення енергетичних параметрів 

будівлі. 
 
Практична робота  
Розроблення перспективного плану заходів з сприяння підвищенню енергоефективності 
будівельних об’єктів, що входять у компетенцію слухача. 
 
5. Вступ до ліцензування будівної діяльності та погодження проектної документації в 

контексті енергоефективних будівель та споруд (1 година) 
 
5.1. Аспекти ліцензування та сертифікації проектної та будівної діяльності в Україні. 
5.2. Порядок та процедури погодження з органами, що проводять експертизу проектної 

документації (Державна експертиза, ЕТЦ Держгірпромнагляд, тощо).  
5.3. Порядок початку будівництва комплексів та інженерних мереж, порядок введення об’єкту в 

експлуатацію. 
 
6. Джерела теплопостачання, диверсифікація та децентралізація джерел енергії. 

Альтернативна енергетика (1 година) 
 
7. 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) 

 
 

 


