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1. Мета та задачі дисципліни, її місце і значення у навчальному процесі 

 

Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної 

програми (ОПП), освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та навчального 

плану (НП) для підготовки спеціалістів за спеціальністю архітектура та 

містобудування. 

Вивчення дисципліни “Енергоефективність в архітектурі” ставить перед 

собою таку мету: 

- дати майбутнім спеціалістам теоретичні основи і практичні рекомендації 

з забезпечення енергоефективності будівель при їх проектуванні та будівництві; 

- розвивати творче мислення, підвищувати рівень загальної і енергетичної 

культури студента. 

Аналіз розвитку світової економіки показує зростаючу роль 

енергозберігаючих технологій у забезпеченні ефективності господарювання. 

Україна відноситься до енергодефіцитних країн і задовольняє свої паливно-

енергетичні потреби за рахунок власних ресурсів менше ніж на 50%. Тому 

важливою стратегічною лінією державної політики сталого розвитку економіки і 

соціальної сфери є енергозбереження та енергозаощадження, що реалізовується 

шляхом розробки нових енергозберігаючих, маловідходних і безвідходних 

технологій; ефективних систем і засобів контролю за енерговикористанням і 

захистом довкілля від забруднення та впровадження інтегрованого 

енергетичного та економічного менеджменту. Проведення такої політики 

неможливо без фахівців із енергозбереження, які би орієнтували на такий 

розвиток енергетики. У зв'язку з цим, вивчення дисципліни «Енергоефективність 

в архітектурі» є однією з важливих задач вищої школи – формування у студентів 

необхідних компетенцій (знань та умінь) про енергоефективні технології при 

проектуванні, спорудженні та експлуатації будівель, як технічну і управлінську 

функцію, завдання якого полягає у контролі, реєстрації, критичному аналізі, 

керуванні споживанням енергії таким чином, щоб вона використовувалась з 

максимальною ефективністю.. 

Дана навчальна дисципліна базується на знаннях, отриманих при вивченні 

попередніх дисциплін професійної та практичної підготовки, серед яких: 

- Основи управління виробництва, 

- Будівельна фізика; 

- Економіка та організація виробництва. 

 

 

2. Вимоги до компетенцій, знань та умінь 

 

Для успішного виконання професійних обов’язків за обраною 

спеціальністю у процесі навчання у магістра повинні бути сформовані загальні 

та професійні компетентності. 

Вивчення дисципліни енергоефективність в архітектурі спрямоване на 

формування у студентів наступних компетенцій. 

Компетенції соціально-особистісні: 
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- сучасні уявлення про ділову етику; 

- енергетична грамотність. 

Загальнонаукові компетенції: 

- здатність осмисллено застосовувати методи наукового дослідження: теоретичні 

та експериментальні дослідження; 

- здатність виконувати пошук інформації та оформлення документації за 

тематикою наукових досліджень в галузі енергоефективності. 

Інструментальні компетенції: 

- здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою; 

- навики роботи з комп’ютером; 

- навики управління інформацією. 

Загально-професійні компетенції: 

- сучасні уявлення про принципи функціонування системи енергозбереження та 

енергозаощадження. 

Спеціалізовано-професійні компетенції: 

- здатність створювати та підтримувати функціонування енергозаощадження в 

будівництві; 

- здатність виконувати техніко-економічну оцінку інвестиційної діяльності у 

реалізацію проектів з впровадження енергоефективних рішень. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

- основи етики ділових відносин; 

- основні нормативні документи а галузі забезпечення енергозбереження; 

- - основні принципи проектування та спорудження енергоефективних будівель; 

- основні аспекти проблеми взаємодії енергетики та навколишнього середовища; 

- методи моделювання оптимізаційних задач; 

- принципи впровадження системи енергетичного менеджменту на підприємстві 

та особливості її функціонування; 

- основи побудови енергетичної політики підприємства;  

- організаційні аспекти енергетичного менеджменту;  

- питання інвестування в побудову системи енергетичного менеджменту;  

- інформаційні аспекти енергетичного заощадження.  

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:  

- проводити роботу з нормативними документами; 

- застосовувати способи нормалізації та оптимізації показників енергоспоживання; 

- планувати енергоспоживання на основі математичного аналізу; 

- оцінювати економічну ефективність інвестицій в енергетичній сфері; 

- створювати систему енергетичного менеджменту при будівництві та 

експлуатації будівель, знати особливості її функціонування; 

- використовувати набуті знання в професійній діяльності. 
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3. Склад і структура дисципліни 
 

Склад та структура дисципліни Контроль якості зварювання наведені в 

таблиці 1. 
 

Таблиця 1 – СКЛАД І СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 
 

Курс та семестр за робочим навчальним 

планом 

5 курс,  

10 семестр 

Кількість кредитів ECTS 3 

Кількість семестрових модулів 1 

Повний обсяг часу, год. 90 

В тому числі кількість аудиторних 

занять, год. 
36 

З них, год. 

лекційних 18 

лабораторних - 

практичних 

(семінарських) 
18 

Види завдань та робіт (РГР, РПР, КР, 

КП) 
РГР 

Обсяг часу на СРС, год. 54 

Індивідуальна робота, год. - 

Підсумкова форма контролю  

     І – екзамен 

     З - залік 

З 

 

Дисципліна розподіляється на змістові модулі. Найменування змістових 

модулів та кількість годин (ауд./СРС) на їх опанування відображені у таблиці 2.  
 

Таблиця 2 – РОЗПОДІЛ ЗА СЕМЕСТРАМИ ТА МОДУЛЯМИ 
 

№ Найменування змістових модулів 

Кількість годин (ауд. / СРС) 

Лекції 
Лабораторні 

заняття 

Практичні 

заняття 

(семінарські 

заняття) 

1 2 3 4 5 

Семестровий модуль 1 – Контроль якості зварювання 

1 Енергоефективність та 

енергозбереження. Поняття 

енергії. Енергоефективні 

будівлі. 

4/8 - 4/6 

2 Енергоефективні оболонки 

будівель, конструкції та 

матеріали, об’ємно-

планувальні рішення. 

8/12 - 8/10 
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Закінчення таблиці 2 
 

1 2 3 4 5 

3 Сучасні методи проектування 

енергоефективної оболонки 

будівель. Енергетичний 

паспорт будівлі. 

6/10 -  6/8 

Всього: 18/30 - 18/24 

 

3.1 Лекційні заняття 

 

Нижче наведено перелік лекцій відповідно до змістових модулів та тематика 

лекційних занять. Після тематики кожної лекції вказано літературне джерело 

(джерела) із зазначенням сторінок, де викладено відповідний лекційний матеріал. 

 

СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

(Енергоефективність та енергозбереження. Поняття енергії.  

Енергоефективні будівлі.) 

 

Лекція № 1 (1 год) 

Мета та завдання курсу. Поняття та основні елементи механізму 

енергозбереження.  Державне регулювання та нормативне забезпечення в сфері 

енергозбереження. (3, розділ 9, пункт 4;  4, розділ 4). 

Лекція № 2 (1 год) 

Види енергії, її вироблення, перетворення та передача. Невідновлювані та 

відновлювані джерела енергії. (5, ст. 51-54; 7, розділи 6-10). 

Лекція № 3 (2 год) 

Основи енергоаудиту. Енергобаланс та енергопотоки. Енергозберігаючі 

будівлі. (5, ст. 51-54; 7, розділи 6-10). 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

(Енергоефективні оболонки будівель, конструкції та матеріали,  

об’ємно-планувальні рішення.) 

 

Лекція № 1 (2 год) 

Енергоефективні будівлі та принципи проектування об’ємно-планувальних 

рішень (2, розділ 5 та 6; 8; 9). 

Лекція № 2 (2 год) 

Енергоефективна будівля та з точки зору реалізації принципу 

компактності та оптимізації пропорцій будівлі. Врахування впливу зовнішнього 

клімату при проектуванні енергоефективних будівель (2, розділ 9; 3, розділ 5). 
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Лекція № 3 (2 год) 

Сучасну теплоізоляційні матеріали для утеплення оболонки 

енергоефективних будівель Конструкції прозорих та непрозорих оболонок 

енергоефективних будівель. (1, розділ 5; 2, розділ 10). 

Лекція № 4 (2 год) 

Енергозберігаючі будівлі з використанням відновлювальних джерел енергії 

(1, розділ 5; 2, розділ 10). 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 

 

(Сучасні методи проектування енергоефективної оболонки будівель. 

Енергетичний паспорт будівлі.) 

Лекція № 1 (2 год) 

Врахування теплотехнічних характеристик енергозберігаючих матеріалів 

при проектуванні теплоізоляційної оболонки будівель (2, розділ 5 та 6; 8; 9). 

Лекція № 2 (2 год) 

Визначення тепловитрат будівель з врахуванням теплотехнічних 

характеристик прозорих та непрозорих огороджуючих конструкцій. 

Тепловізійний метод контролю якості енергоефективних рішень при 

проектуванні і будівництві.  (2, розділ 9; 3, розділ 5). 

Лекція № 3 (2 год) 

Енергопаспорт будівлі. Енергетичний сертифікат. Форма, складання 

принципи розрахунку параметрів енергетичного паспорта будівлі. (1, розділ 5; 2, 

розділ 10). 

 

 

3.2 Практичні заняття 

 

Тема та стислий зміст лабораторного заняття, мета кожного заняття 

наведені в таблиці 3. 

Таблиця 3 – ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Обсяг в 

годинах 
Назва та стислий зміст роботи Мета роботи 

1 2 3 

2 

Вступне заняття.  
 

Інструктаж з техніки безпеки.  

Ознайомлення з технікою безпеки 

під час роботи з обладнанням для 

проведення енергетичних 

обстежень будівель. 

Ознайомитись з технікою безпеки при 

проведенні робіт з енергетичних 

обстежень будівель.  

 

Ознайомитись з технікою безпеки при 

використанні технічних засобів та 

методів контролю дефектів 

будівельних конструкцій. 
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Продовження таблиці 3 

1 2 3 

2 

Паливно-енергетичні баланси. 

Нормування питомих витрат 

паливно-енергетичних 

ресурсів на технологічні 

потреби. 
За заданими викладачем даними 

побудувати паливно-енергетичний 

баланс підприємства. Навести 

висновки. 

Охарактеризувати склад витрат та 

втрат підприємства на заданий 

технологічний процес. Розрахувати 

питомі норми витрат на 

технологічні процеси підприємства. 

Вивчити основні методики побудови і 

аналізу паливно-енергетичних 

балансів промислових підприємств; 

 

Набути навичок нормування питомих 

втрат паливно-енергетичних ресурсів 

підприємства 

2 Математичний апарат 

прогнозування споживання 

паливно-енергетичних 

ресурсів. 
За заданими викладачем даними 

методом екстраполяції провести 

прогнозування споживання 

паливно-енергетичних ресурсів.  

За допомогою методу найменших 

квадратів визначити параметри 

функції. 

Оцінити вірогідність прогнозу. 

Зробити висновки. 

набути навичок застосування 

математичного апарату для 

прогнозування споживання паливно-

енергетичних ресурсів 

2 Структура технологічних 

організаційно-технічних 

заходів. Економічні показники 

організаційно-технічних 

заходів. Оцінка інвестицій у 

стратегічне енергозбереження. 
За заданими викладачем даними 

розрахувати економічні показники 

організаційно-технічних заходів з 

енергозбереження. Навести 

висновки. 

Оцінити рентабельність інвестицій 

в проект енергозбереження. Навести 

висновки. 

вивчити структуру технологічних 

організаційно-технічних заходів; 

 

набути навичок розрахунку 

економічних показників 

організаційно-технічних заходів 

енергозбереження та оцінювання 

інвестицій в енергозбереження 
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Продовження таблиці 3 

1 2 3 

2 Моделювання можливостей 

енергозбереження  

при впровадженні 

інфрачервоного опалення. 
Для заданих викладачем параметрів 

будівлі розробити схему 

інфрачервоного опалення та 

розрахувати економічний ефект від її 

впровадження.  

Вивчити можливості 

енергозбереження при впровадженні 

систем інфрачервоного опалення. 

 

Розрахунок економічного ефекту від 

впровадження систем інфрачервоного 

опалення. 

2 Впровадження системи 

енергоменеджменту 

відповідно до ISO 50001. 

Розроблення бізнес-концепції 

підприємств енергетичного 

бізнесу. Корпоративне рішення 

про енергоефективність. 
Для заданого викладачем 

підприємства розробити бізнес-

концепцію з енергозбереження та 

сформувати основні положення 

корпоративного рішення про 

енергоефективність. 

Вивчити порядок впровадження 

системи енергетичного менеджменту 

на підприємстві; 

 

Набути навиків розроблення бізнес-

концепції з енергозбереження та фор-

мування основних положень 

корпоративного рішення про 

енергоефективність 

2 Розроблення енергетичної 

політики підприємства. 

Енергетична мета й задачі 

енергетичної програми. 
Для заданого викладачем 

підприємства розробити 

енергетичну політику та 

сформувати основну енергетичну 

мету. 

Вивчити основні положення 

енергетичної політики на 

підприємстві; 

 

Набути навиків розроблення 

енергетичної політики та енергетичної 

мети 
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Закінчення таблиці 3 

2 Використання контактних і 

безконтактних термометрів  

та тепловізорів для 

енергоаудиту. 
За заданими викладачем 

початковими умовами, 

ознайомитись з принципом роботи 

контактних і безконтактних засобів 

вимірювання температури та 

розробити порядок проведення 

енергоаудиту з використанням 

технічних засобів. 

Ознайомитись з принципом роботи 

контактних і безконтактних засобів 

вимірювання температури. 

 

Розробити порядок проведення 

енергоаудиту з використанням 

технічних засобів. 

2 Розроблення порядку та 

методології проведення 

енергетичного аудиту 

підприємства, організації, 

технологічного процесу, тощо. 
Для заданої викладачем будівлі 

розробити методології проведення 

енергетичного аудиту, сформувати 

перелік необхідного технічного 

обладнання. 

Ознайомитись та розробити 

методологією проведення 

енергетичного аудиту для заданої 

будівлі.  

 

Розробити порядок проведення 

енергоаудиту. 

 

 

3.3 Самостійна робота студента 

 

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального 

матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять. 

Питання до підсумкового контролю, винесені на самостійне опрацювання: 

1. Стандартизація в галузі енергозбереження та енергоефективності. 

Терміни та поняття. 

2. Досвід енергозбереження в будівлях. Навчання енергетичному 

менеджменту. Роль енергетичного менеджера. 

3. Паливно-енергетичні ресурси. Енергоносії. Енергобаланси. 

4. Питомі витрати палива та енергії. Споживачі енергетичних ресурсів і 

енергоносіїв в промисловій сфері, в тому числі при виробництві енергії, в побуті 

та інше. 

5. Основи формування та розробки інвестиційних проектів. Прогнозні 

методи оцінки вартості енергетичних ресурсів та їх заміни, в тому числі на 

відновлювані. Показники інвестиційних  проектів: ризики, чутливість і стійкість, 
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періоди окупності, чиста поточна вартість, внутрішня норма рентабельності, 

прибутки або інші економічні та соціальні переваги. Завдання інвестиційних 

проектів: довгострокові, середньострокові, швидкострокові.  

6. Економічна ефективність проектів та заходів. 

7. Впровадження систем енергетичного менеджменту відповідно до вимог 

міжнародного стандарту ISO 50001:2011. Сертифікація на відповідність вимогам 

стандарту ISO 50001. 

8. Бізнес-концепція і її основні види. 

Оцінювання вивчення даного матеріалу проводиться шляхом включення в 

контрольні та тестові питання.  

Типові тестові завдання наведені у методичних вказівках для самостійної та 

індивідуальної роботи з даної дисципліни. 

  

 

4. Оцінювання знань студентів 

 

На вивчення даної дисципліни виділено 3 кредит (90 годин). Вони 

розподіляються між модульними контрольними роботами, накопичувальною 

частиною дисципліни (поточними практичними роботами), розрахунково-

графічною роботою. Розподіл балів та кредитів наведено в таблиці 4. 

 

 

Таблиця 4 – РОЗПОДІЛ БАЛІВ (КРЕДИТІВ EСTS)    

 

Семестровий модуль № 1 

Вид роботи К-сть 

балів 

К-сть 

кредитів 

Модульна контрольна робота 

(засвоєння змістовних модулів 

лекційного матеріалу дисципліни) 

50 1,5 

Накопичувальна частина дисципліни: 

виконання та захист практичних робіт 

 

50 

 

1,5 

 

Оцінювання знань з дисципліни ведеться систематично на протязі всього 

періоду її вивчення. Їх результати відображаються в журналі і повідомляються 

студентам відповідно до етапів контролю. Форма семестрового оцінювання – 

диференційований залік. 

Критерії оцінювання поточного контролю та виконання накопичувальної 

частини дисципліни (захист практичних робіт) вказано в таблиці 5. 

Для оцінки якості засвоєння дисципліни запроваджена 100 бальна шкала. 

Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів за чинною в університеті 

шкалою оцінювання наведені в таблиці 6. 
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Таблиця 5 – КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ПОТОЧНОГО 

КОНТРОЛЮ ТА НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ДИСЦИПЛІНИ В БАЛАХ 
 

Види робіт, що контролюються 
Номер 

контролю 

Макс. кількість 

балів 

1. Засвоєння змістовних модулів лекційного матеріалу 

дисципліни 

ЗМ1 

ЗМ2 

ЗМ3 

15 

20 

15 

2. Практичні роботи Л 1.1 

Л 1.2  

Л 1.3 

Л 2.1 

Л 2.2 

Л 2.3 

Л 3.1 

Л 3.2 

Л 3.3 

0 

6 

6 

6 

7 

6 

7 

6 

6 

Разом                                                                                                                                 100 

 

 

 

Таблиця 6 – ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

Національна 
Університетська 

(в балах) 
ЕСТS Визначення ЕСТS 

Рекомендована 

система 

оцінювання 

Відмінно 90-100 А Відмінно – відмінне 

виконання лише з незначною 

кількістю помилок 

90-100 

(відмінно) 

Добре 82-89 В Дуже добре - вище середнього 

рівня з кількома помилками 

75-89 

(добре) 

75-81 С Добре – в загальному 

правильна робота з певною 

кількістю грубих помилок  

Задовільно 67-74 D Задовільно – непогано, але зі 

значною кількістю недоліків 

60-74 

(задовільно) 

60-66 Е Достатньо - виконання 

задовольняє мінімальні 

критерії 

Незадовільно 35-59 FX Незадовільно - потрібно 

попрацювати перед тим, як 

отримати залік або складати 

екзамен 

35-59  

(незадовільно із 

можливістю 

повторного 

складання 

екзамену) 

0-34 F Незадовільно – необхідна 

серйозна подальша робота 

0-34  

(незадовільно із 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

модуля) 
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