
Силабус дисципліни Енергоефективні технології та матеріали в 

будівництві (ОС магістр) 

Назва дисципліни, обсяг у кредитах 

ЄКТС 
Енергоефективні технології та матеріали в 

будівництві, 

3 кредити (16 годин лекцій та 16 годин практичних 

занять) 

Загальна інформація про викладача Громова О.В. к.т.н., доцент, доцент кафедри 

«Архітектурне проектування, землеустрій та будівельні 

матеріали», 056 3731546, eleana2008@i.ua, 

eleanagromova@gmail.com 

Cеместр, в якому можливе 

(планується) вивчення дисципліни 
2 семестр (для магістрів) 

Факультети/НМЦ, студентам яких 

пропонується вивчення дисципліни 
Факультет Промислове та цивільне будівництво 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів навчання, 

що забезпечує дисципліна  

Перелік компетентностей: 

1. Приймати обґрунтовані рішення щодо вибору 

напрямків енергозбереження та підвищення 

енергоефективності. 

2. Використовувати методи забезпечення 

теплоізоляційних і експлуатаційних показників будівель. 

3. Застосовувати законодавство України та нормативну 

документацію України щодо енергетичної ефективності 

будівель. 

4. Знати основи енергетичного аудиту і енергетичного 

менеджменту. 

Результати навчання: 
1. Вміти розрахувати системи утеплення будівель та 

споруд.  

2. Вміти проводити енергетичний аудит. 

3. Вміти підбирати енергоефективні матеріали для 

утеплення будівель і споруд різного призначення. 

4. Вміти визначати і забезпечувати енергоефективність 

інженерних систем. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні для 

вивчення дисципліни 

Будівельне матеріалознавство, технологія будівельного 

виробництва, організація будівельного виробництва,  

реконструкція та ремонт будівель і споруд 

Основні теми дисципліни Лекції 

Заліковий модуль ЗМ 1.1. Законодавча і нормативна 

база і базові поняття щодо енергетичної ефективності 

будівель 

1. Актуальні напрямки енергозбереження та 

підвищення енергоефективності. 

2. Забезпечення теплоізоляційних і експлуатаційних 

показників будівельних виробів. 

3. Законодавство України про енергетичну 

ефективність житлових та громадських будівель і 

нормативна документація України щодо енергетичної 

ефективності будівель. 

4. Енергетичний аудит та менеджмент в будівництві. 

Заліковий модуль ЗМ 1.2 Енергетичні аудит, 
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менеджмент та заходи з підвищення 

енергоефективності 

1. Підвищення енергоефективності інженерних систем. 

2. Альтернативні джерела енергії для підвищення 

енергоефективності будівель. 

3. Енергоефективний і пасивний будинок. 

4. Сонячний будинок і розумний будинок.  

Практичні роботи 

1. Визначення теплофізичних властивостей будівельних 

матеріалів та виробів. 

2.  Порядок обстеження теплоізолюючої оболонки 

будинків за допомогою тепловізійного обладнання. 

3. Розрахунок системи утеплення. 

4. Теплотехнічний розрахунок термічно однорідних 

непрозорих огороджувальних конструкцій. 

5. Порядок складання  енергопаспорту будинку. 

6. Розрахунок приведеного опору теплопередачі 

огороджувальних конструкцій. 

7. Оцінка температурних характеристик огороджень 

(температурного перепаду, мінімальної температури на 

внутрішній поверхні). 

Мова викладання Українська 

Список основної та додаткової 

літератури 
Основна: 

1. Типова методика. Загальні вимоги до організації та 

проведення енергетичного аудиту. – Київ: Національне 

агентство України з питань забезпечення ефективного 

використання енергетичних ресурсів, 2010. - 84 с. 

2. Зеркалов Д.В. Енергозбереження в Україні. У двох 

книгах. Книга перша: Нормативноправова основа. 

Енциклопедичний довідник. – К.: Основа, 2006. – 684 с. 

3. Зеркалов Д.В. Енергозбереження в Україні. 

[Електронний ресурс] Монографія. – К.: Основа, 2012. – 

582 с. 

4. Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії в 

системах ТГВ / Сербін В.А. – Макіївка, ДонДАБА, 2003. 

– 153 с. 

5. Методика проведення енергетичного аудиту закладів 

освіти. Загальні положення. порядок проведення. – Київ: 

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 

Київського політехнічного інституту, 2009. - 74 с. 

6. Практичний посібник з енергозбереження для об'єктів 

промисловості, будівництва та житлово-комунального 

господарства України. – К.: ПАТРІОТ-НРГ, 2009. 

7. Сабади П.Р. Солнечный дом / Пер. С англ. Н.Б. 

Гладковой. – М.: Стройиздат, 1981. – 113 с., ил. 

8. Ю.А.Табунщиков, М.М.Бродач, Н.В.Шилкин. 

Энергоэффективные здания. – М.:АВОК-ПРЕСС, 2003. – 

200 с. 

Додаткова: 

9. ДБН В 2.6-31-2016 Теплова ізоляція будівель 

10. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Будівельна кліматологія 

11. ДСТУ 4065-2001. Енергозбереження. Енергетичний 



аудит. Загальнi технічнi вимоги 

12. ДСТУ 4713:2007. Енергетичний аудит промислових 

підприємств. Порядок проведення та вимоги до 

організації робіт 

13. Закон України. Про енергетичну ефективність 

житлових та громадських будівель 

14. ДБН В.1.2-11:2008. Основні вимоги до будівель і 

споруд. Економія енергії 

15. ДСТУ Б В.2.2-21:2008 Будинки і споруди. Метод 

визначення питомих тепловитрат на опалення будинків 

16. ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції зовнішніх стін з 

фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, 

улаштування та експлуатації 

17. ДСТУ Б В.2.6-34:2008 Конструкції зовнішніх стін з 

фасадною теплоізоляцією. Класифікація й загальні 

технічні вимоги 

18. ДСТУ Б В.2.6-35:2008. Конструкції зовнішніх стін з 

фасадною теплоізоляцією та опорядженням 

індустріальними елементами з вентильованим 

повітряним прошарком. Загальні технічні умови 

24. ДСТУ Б В.2.6-36:2008. Конструкції зовнішніх стін з 

фасадною теплоізоляцією та опорядженням 

штукатурками. Загальні технічні умови 

25. ДСТУ Б EN 15232 (EN 15232:2007, IDT). 

Енергоефективність будівель. Вплив автоматизації, 

моніторингу та управління будівлями. 

26. ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007. Настанова з розроблення та 

складання енергетичного паспорта будинків при новому 

будівництві та реконструкції.  

Інформаційні ресурси в мережі Інтернет 

1. Національний портал з енергозбереження 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.patriot-nrg.ua 

2. Умный дом от Лидер СБ [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://www.lidersb.ru/services/smart_house/#.UKnrpGe698E 

3. Умный дом [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://intellecthouse.com.ua 

4. Доступный "умный дом" [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.razumdom.ru/tech 

5. Система X.10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.umdomufa.ru/domkino/x10.php 

6. Що таке система розумний будинок [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://shkolazhizni.com.ua/index/remont/19-scho-take-

sistema-rozumniy-budinok-.html 

7. Розумний будинок, економія чи дорога іграшка 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://sofit.com.ua/articles/rozumnij_budinok_ekonom_ya_c

hi_doroga_grashka/ 

8. Розумний будинок [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://helpfulhints.blox.ua/2010/06/Rozumnij-



 

budinok.html 


