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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 

Ресурс годин на вивчення дисципліни «Енергетична сертифікація та паспортизація» 

згідно з чинним РНП, розподіл по семестрах і видах навчальної роботи для різних форм 

навчання характеризує таблиця 1.  

 

Таблиця 1 – Розподіл годин, виділених  на вивчення дисципліни «Енергетична 

сертифікація та паспортизація» 

 

 

 

 

 

 

Найменування показників  

Всього  Розподіл по семестрах  

 

Семестр 2 Семестр ___ 

Денна 

форма 

навчання 

(ДФН) 

Заочна 

(дистанцій

на) 

форма 

навчання) 

(ЗФН) 

Денна 

форма 

навчання 

(ДФН) 

Заочна 

(дистанці

йна) 

форма 

навчання) 

(ЗФН) 

Денна 

форма 

навчання 

(ДФН) 

Заочна 

(дистанці

йна) 

форма 

навчання) 

(ЗФН) 

Кількість кредитів ЕСТS   4 - 3 -   

Кількість модулів 1 - 1 -   

Загальний обсяг часу, год 120 - 120 -   

Аудиторні заняття, год, у т.ч.: 36 - 36 -   

лекційні заняття 18 - 18 -   

семінарські заняття - - - -   

практичні заняття  18 - 18 -   

лабораторні заняття - - - -   

Самостійна робота, год, у т.ч. 84 - 84 -   

виконання курсової роботи - - - -   

виконання контрольних  

(розрахунково-графічних) робіт  

- - - -   

опрацювання матеріалу,  

викладеного на лекціях  

25 - 25 -   

опрацювання матеріалу, 

винесеного на самостійне  

вивчення 

25 - 25 -   

підготовка до практичних  

занять та контрольних заходів  

20 - 20 -   

підготовка звітів з лабораторних 

робіт 

- - - -   

підготовка до заліку 

 

14 - 14 -   

Форма семестрового контролю  диференційо-

ваний залік 

диференційо-

ваний залік 

 

 
        



 

2 МЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

На сьогодні, в умовах постійного зростання вартості енергоносіїв, виникає 

необхідність пошуку оптимальних шляхів економії різних енергетичних ресурсів. Одним із 

показників ефективного використання енергоресурсів в житлових будівлях є клас їх 

енергетичної ефективності. Єдиним, на даний час, ефективним інструментом знаходження 

такого класу енергоефективності є проведення енергетичної сертифікації та паспортизації 

будівель та споруд. 

Вивчення дисципліни “Енергетична сертифікація та паспортизація” ставить перед 

собою таку мету: 

– формування у студентів необхідних компетенцій (знань та умінь) з сучасних 

підходів до проведення енергетичної сертифікації та паспортизації житлових об’єктів, 

вивчення прийомів і способів виконання різних етапів енергетичної сертифікації, 

розроблення і обґрунтування заходів для підвищення ефективності використання 

енергетичних ресурсів; 

– дати майбутнім спеціалістам знання методики проведення енергетичної сертифікації 

та паспортизації житлових об’єктів в рамках виконання програм з енергоефективності; 

– розвивати творче мислення, підвищувати рівень загальної і технічної культури 

студента. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є підготовка студентів до самостійної 

інженерної діяльності з питань енергетичної сертифікації та паспортизації. 

Загальні компетентності: 

1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

2. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

3. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

4. Прихильність безпеці. 

5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

Фахові компетентності спеціальності: 

1. Здатність ефективно використовувати енергію та проектувати заходи з 

енергозбереження. 

2. Здатність виконувати техніко-економічну оцінку інвестиційної діяльності у 

реалізацію проектів з впровадження традиційних та нетрадиційних джерел енергії. 

3. Здатність виконувати розрахунок енергоефективності будівель та інженерних 

мереж та проводити енергетичну сертифікацію та паспортизацію. 

4. Здатність здійснювати енергетичний контроль. 

Застосування знань та розумінь: 

1. Уміння ефективно використовувати енергію та проектувати заходи з 

енергозбереження. 

2. Здатність проводити енергетичний контроль та аналіз для побудови паливно-

енергетичних балансів. 

3. Здатність застосовувати методи прогнозування споживання паливно-енергетичних 

ресурсів. 

4.Здатність впроваджувати методи управління ефективним енерго-використанням. 

5.Уміти керувати ресурсами в енергетичній галузі. 

 



 

3 ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ 

 

З.1 Тематичний план  лекційних занять  

 

      Тематичний план  лекційних занять дисципліни “Енергетична сертифікація та 

паспортизація”  характеризує таблиця 2. 

 

Таблиця 2 – Тематичний план  лекційних занять  

 

Шифр 

 

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), тем (T) 

та їх зміст  

 

Обсяг 

годин 

Література 

поряд-

ковий 

номер 

розділ, 

підрозділ ДФН ЗФН 

М 1 Енергетична сертифікація та паспортизація 18    

ЗМ1 Основні засади енергетичної сертифікації. 

Нормативна база в галузі енергетичної 

сертифікації будівель 

8    

Т 1.1 Мета і завдання енергетичної сертифікації та 

паспортизації. Законодавче і нормативно-правове 

забезпечення енергетичної сертифікації в Україні.  

2  1, 2, 

3, 4, 5, 

6, 7 

 

Т 1.2  Кваліфікаційні вимоги до проведення робіт з 

енергетичної сертифікації. Тривалість та вартість 

робіт з енергетичної сертифікації та паспортизації. 

2  1, 2, 3, 

4, 1і 

 

Т 1.3 Об’єкти та суб’єкти енергетичної сертифікації. 

Прийоми, застосовувані під час проведення 

енергетичної сертифікації та паспортизації. 

Основні етапи енергетичної сертифікації та 

паспортизації. 

4  2, 3, 4, 

5, 1і 

 

ЗМ2 Основні підходи до енергетичної сертифікації 

будівель. Практика енергетичної сертифікації та 

паспортизації 

10    

Т 2.1 Енергетична сертифікація та паспортизація. Клас 

енергетичної ефективності. 

2  1, 2, 3, 

4, 1і 

 

Т 2.2 Розроблення рекомендацій з ефективного 

використання енергоресурсів. Економічне 

обґрунтування пропонованих рекомендацій. 

2  1, 4, 5, 

6, 7 

 

Т 2.3 Структура енергетичного сертифікату та паспорта. 6  1, 2, 3 

 

 

 

                 Всього: 

                 Модуль 1 – змістових модулів -2. 

 



 

3.2 Теми практичних занять 

 

      Теми практичних занять дисципліни “Енергетична сертифікація та паспортизація” 

наведено у таблиці 3. 

 

     Таблиця 3 – Теми практичних  занять 

 

Шифр 

 

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), 

тем практичних занять 

 

Обсяг 

годин 

Література 

поряд-

ковий 

номер 

розділ, 

підрозділ 

ДФН ЗФН 

М 1 Енергетична сертифікація та паспортизація 18    

ЗМ1 Основні засади енергетичної сертифікації. 

Нормативна база в галузі енергетичної 

сертифікації будівель 

6  

  

П 1.1 Вступне заняття. Інструктаж з техніки безпеки. 
Інформаційне забезпечення енергетичної 
сертифікації та паспортизації. 

2  2, 1і  

П 1.2 Збір даних про об’єкт сертифікації та 
паспортизації. 

4  1, 3, 4  

ЗМ2 Основні підходи до енергетичної сертифікації 

будівель. Практика енергетичної сертифікації 

та паспортизації 

12    

П 2.1 
Розрахунок теплотехнічних показників для 
енергетичної сертифікації та паспортизації 

4  1, 3, 6, 7  

П 2.2 
Розрахунок енергетичних показників для 

енергетичної сертифікації та паспортизації 

6  1, 3, 6, 7 

 

 

П 2.3 
Визначення класу енергоефективності та 

складання енергетичного сертифіката (паспорта) 

2  1, 2, 3  

 

3.3 Завдання для самостійної роботи студента 

 

         Перелік матеріалу, який виноситься на самостійне вивчення,  наведено у таблиці 4.  

 

     Таблиця 4 – Матеріал, що виноситься на самостійне вивчення 

 

Шифри  

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ),  

питання, що виноситься  

на самостійне вивчення   

 

Обсяг 

годин 

Література 

порядковий 

номер 

розділ, 

підрозділ 

М 1 Енергетична сертифікація та 

паспортизація 

84   

ЗМ1 Основні засади енергетичної 

сертифікації. Нормативна база в галузі 

енергетичної сертифікації будівель 

42   

Т 1.1 Діяльність Держенергоефективності 

України. 

Закордонний досвід з енергетичної 

сертифікації та паспортизації 

10 2, 1і  



 

Шифри  

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ),  

питання, що виноситься  

на самостійне вивчення   

 

Обсяг 

годин 

Література 

порядковий 

номер 

розділ, 

підрозділ 

Т 1.2 Вимоги до осіб, які мають право навчатися 

проведенню енергетичної сертифікації та 

паспортизації. Отримання дозволу на 

проведення робіт з енергетичної 

сертифікації та паспортизації. 

12 2, 1і  

Т 1.3 Узагальнені рекомендації щодо проведення 

енергетичної сертифікації будівель 

підприємств та окремих об’єктів житлово-

комунального господарства. 

12 1, 2, 1і  

Т 1.5 Економічні та екологічні аспекти 

енергетичної сертифікації. 

8 2, 4  

ЗМ2 Основні підходи до енергетичної 

сертифікації будівель. Практика 

енергетичної сертифікації та 

паспортизації 

42 

 

 

 

Т 2.1 Енергетична сертифікація та паспортизація 

будівель та споруд. Необхідна документація 

для початку робіт. 

10 2, 3, 1і  

Т 2.2 Розроблення енергетичного сертифіката для 

ОСББ 

12 2, 3, 4, 1і  

Т 2.3 Особливості енергетичної сертифікації для 

роботи з фондом енергоефективності 

12 2, 3, 4, 1і  

Т 2.4 Можливі варіанти фінансування заходів, 

запропонованих в результаті енергетичної 

сертифікації та паспортизації 

8 2, 3, 4, 1і  

 

 

4 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

4.1 Основна література 

 

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

2. Закон України «Про енергетичну ефективність будівель». 

3. ДСТУ-Н Б А.2.2-12-2015 «Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку 

енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому 

водопостачанні». 

4. Енергоменеджмент та енергоефективність: навч. посіб. / О. М. Карпаш, В. С. 

Костишин, М. Й. Федорів, О. Г. Дзьоба, Л. Ю. Козак, П. М. Райтер; Івано-Франків. нац. техн. 

ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ : Факел, 2008. - 450 с. - Бібліогр.: с. 445-450. 

5. Бакалін Ю. І. Енергозбереження та енергетичний менеджмент: навч. посібник. - 3-тє 

вид., перероб. та доп. / Ю. І. Бакалін. - Харків: БУРУН І К, 2006. - 320 с. 

 

4.2 Додаткова література 

 

6. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія». 

7. ДСТУ Б В.2.6-189:2013 «Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для 

утеплення будівель». 

 



 

4.3 Інформаційні ресурси в Інтернеті 

 

1і. Сертифікація енергетичної ефективності [електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://saee.gov.ua/uk/content/buildings-certification. 

 

 

 

5 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

 

 

        Оцінювання знань студентів проводиться за результатами  комплексних контролів за 

двома змістовими модулями ЗМ1 і ЗМ2. Модульний контроль за кожним змістовим модулем 

передбачає контроль теоретичних знань і практичних навиків. Схему нарахування балів при  

оцінюванні знань студентів з дисципліни наведено в таблиці 5. 

 

Таблиця 5 – Схема нарахування балів у процесі оцінювання знань студентів  

з дисципліни “Енергетична сертифікація та паспортизація” 

 

Види робіт, що  контролюються Максимальна  

кількість балів 

Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ1  30 

Контроль засвоєння практичних навиків змістового модуля ЗМ1 20 

Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ2  30 

Контроль засвоєння практичних навиків змістового модуля ЗМ2 20 

      Усього 100 

              

         Диференційований залік з дисципліни виставляється студенту відповідно до чинної 

шкали оцінювання, що наведена нижче. 

 

  Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диференційованого заліку, курсового 

проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

75-81 С 

67-74 D 
задовільно  

60-66 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 


