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Вивчення даної дисципліни покликане сприяти формуванню у майбутніх 
архітекторів  системних знань нормативних будівельних актів України та їх новітніх 

змін щодо використання в архітектурі і містобудуванні основних фізико-технічних 

(кліматичних, теплотехнічних, світлотехнічних) і енергозберігаючих факторів та 

навчити студентів вибирати раціональні проектні рішення, які сприятимуть 
зменшенню тепловтрат і теплонадходжень на території міст та в їх будинках. 

Дана дисципліна призначена для теоретичної і науково-дослідної підготовки 

студентів до розробки розділу «Енергозбереження в архітектурі та містобудуванні» 

у випускній роботі  магістра зі спеціальності 191 –  Архітектура та містобудування. 
 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за загальними та професійними дисциплінами першого 
(бакалаврського) рівня: Архітектурне проектування; Будівельна фізика.  
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Програмні результати навчання:  

ПРН 1. Знати і застосовувати в професійному спілкуванні основні поняття і 

терміни в сфері архітектури та містобудування. 

ПРН 2. Використовувати спеціалізовані комп’ютерні програми та інтернет-
портали для отримання інформації в  архітектурно-містобудівних дослідженнях і в 

процесі проектування. 

ПРН 3 Знати і враховувати державні будівельні норми в проектуванні будівель 

та споруд, при виконанні проектів реконструкції архітектурних об’єктів, в 
містобудівному та ландшафтному  проектуванні. 

ПРН 4. Вміти поєднувати самостійну і колективну роботу, розробку 

архітектурної  частини проекту з діяльністю фахівців суміжних спеціальностей для 
забезпечення комплексного і якісного вирішення професійних проблем.  

ПРН 9. Визначити методи реалізації творчої задачі з урахуванням вирішення 

складних архітектурно-художніх, функціонально-планувальних і конструктивно-

технологічних завдань. Досягати виконання у встановлений термін всіх етапів і 
стадій архітектурно-містобудівного проектування, розробки всіх розділів 
комплексного проекту і пояснювальної записки, здійснювати авторський нагляд. 

ПРН 10. Виконувати передпроєктний аналіз архітектурно-містобудівних 

об’єктів і територій, відведених під забудову, реконструкцію чи реставрацію. 

Проводити комплексний аналіз містобудівних об’єктів локального типу; 

використовувати нормативну і методичну базу проектування. 
ПРН 11. Виявляти фактори і вимоги щодо формування інноваційного 

архітектурно-містобудівного середовища. 

ПРН 12. Визначати теоретичні та практичні підходи проектування, 
реконструкції та реставрації архітектурно-містобудівних, архітектурно-

середовищних і ландшафтних об’єктів із застосуванням інноваційних методів, 

міжнародного і вітчизняного досвіду. Використати методику системного визначення 

цінності і якості міського середовища. 
ПРН 15. Орієнтуватись у видах законів та інших законодавчих актів в галузі 

реконструкції міських територій, нормах проектування та реконструкції міських 

територій, ролі органів управління законодавчої і виконавчої влади усіх рівнів в 

цьому процесі; описати  взаємовідносини суб’єктів проектно-будівельного 
комплексу; показати класифікацію містобудівних систем в Україні, склад, зміст, 

порядок розробки і погодження містобудівної документації. 

 

 

Диференційовані результати навчання: 

знати: 

- нові нормативні документи України та їх новітні теоретичні вимоги  щодо 

необхідності підвищення енергоефективності в сучасній архітектурі і 

містобудуванні; 

- вимоги щодо теоретичних обґрунтувань енергозбереження та теплозахисту в 

архітектурі і містобудуванні; 



- теоретичні підстави сучасних енергозберігаючих технології в містобудуванні 

та архітектурі; 

- сучасні сонцезахисні засоби в архітектурі і містобудуванні;. 

володіти:  

- методами кліматичного аналізу і підвищенням енергоефективності 

планувальних і містобудівних рішень в архітектурних дослідженнях;  

- методикою аналізу енергоефективності планувальних рішень забудови 

територій міст; 

- методами архітектурних досліджень сучасних енергозберігаючих технологій з 

метою підвищення енергоефективності архітектурно-містобудівних рішень;   

- методами теплозахисту від переохолодження і перегріву території забудови і 

будівель різного призначення при проектуванні забудови міст і поселень;  

- методами забезпечення інсоляції, освітлення і сонцезахисту в забудові міст та 

будівель різного призначення;  

- методикою теплотехнічного розрахунку сучасних огороджувальних та 

склопрозорих конструкцій будівель і їх вибору в архітектурі;  

 

вміти: 
- аналізувати та застосовувати основні норми і закони України задля сприяння  

підвищення енергоефективності в архітектурі і містобудуванні;   

- застосовувати знання законодавства та державних стандартів для підвищення 
енергоефективності архітектурно-містобудівного проектування; 

- розробляти аналітичні рішення по створенню комфортного мікроклімату на 

території забудови міст і зменшенню тепловтрат і теплонадходжень в їх 

будівлях; 
- досліджувати існуючі альтернативні джерела енергії в сучасній архітектурі та 

містобудуванні і застосовувати їх у своїх наукових та архітектурно- 

містобудівних проєктах; 
- досліджувати та вдосконалювати забезпечення інсоляції та природного і 

штучного освітлення в забудові міст і сучасних будівель різного призначення;  

- досліджувати та вдосконалювати сонцезахисні засоби захисту території 

забудови і будівель від перегрівання відповідно нормативних вимог; 
- досліджувати та вдосконалювати сучасні енергоефективні технології 

освітлення міст та будівель –  оптоволоконні та світлодіодні. 

- забезпечувати нормативну інсоляцію і природне освітлення в забудові міст та 

сучасних будівель різного призначення; 

- застосовувати сонцезахисні засоби задля захисту території забудови і будівель 

від перегрівання відповідно нормативних вимог; 

- застосовувати сучасні енергоефективні технології штучного освітлення міст та 

будівель - оптоволоконні та світлодіодні; 

- використовувати у своїх рішеннях сучасні альтернативні джерела енергії. 

 



 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції 
практи

чні 

лаборат

орні 

самост

ійна 

1.1 

Нормативи. Аналіз  нових нормативних  документів 

України щодо підвищення енергозбереження в 

архітектурі і містобудуванні. 

2 2 

– 

8 

1.2 

Енергозбереження.  Аналіз  світового та вітчизняного 

досвіду впровадження  сучасної енергозберігаючої 

архітектури.  

2 2 

– 8 

1.3 

Кліматологія. Аналіз клімату міста та вибір для нього 

енергоефективних раціональних планувальних рішень 

забудови 

4 2 

– 12 

1.4 
Теплозахист. Теплова оболонка будівель і сучасні методи 

підвищення її енергоефективності. 
2 2 

– 
10 

1.5 

Інсоляція і сонцезахист.   Аналіз сучасних методів  

підвищення енергоефективності при інсоляції і 

сонцезахисті забудови. 

4 4 

– 12 

1.6 

Освітлення.  Природне освітлення і  аналіз підвищення 

енергоефективності  сучасних світлопрозорих 

конструкцій будівель.   

2 2 

– 10 

 Всього 16 14 - 60 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

       Мінімальний рівень оцінювання щодо отримання оцінки «задовільно» за 

навчальною дисципліною «Енергозбереження в архітектурі  та   містобудуванні»   

складає 60 балів і може бути досягнутий з мінімальних та максимальних оцінок за 

наступними засобами оцінювання – РГР, доповіді студентів, поточний і підсумковий 

контроль знань – іспит – п.4.1 РП маг наук. 

 

Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів Засоби оцінювання 
Кількість у 

семестрі 

Розрахунково-графічна робота 1 30 30 

Опитування під час практичних занять 4 4 10 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань 1  

(перевірка виконання розділів 3.1-3.2 РГР) 1 8 15 

- Поточний контроль знань 2  

(перевірка виконання розділів 3.3-3.4 РГР) 1 8 15 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань – 

 Іспит 1 10 30 

Разом  60 100 



Розрахунково-графічна робота (РГР) з даної дисципліни  передбачена по темі 

«Розробка архітектурних рішень об'єкту з урахуванням вимог будівельної фізики та 

енергозбереження» і складається з чотирьох розділів: 

– 3.1. Розробка архітектурних рішень з урахуванням клімату місця проектування;  

– 3.2. Розробка архітектурних рішень з урахуванням вимог енергозбереження і 

теплозахисту; 

– 3.3. Розробка архітектурних рішень з урахуванням світлотехнічних вимог; 

– 3.4. Розробка архітектурних рішень з урахуванням акустичних вимог. 

Виконання цієї РГР передбачено  з метою підготовки студентів до розробки ними на 6 

курсі розділу 3 випускної роботи магістра, який має таку ж назву. Архітектурною 

підосновою для виконання студентами цієї РГР є аналіз  розроблених ними архітектурно-

планувальних і архітектурно-конструктивних рішень їх випускних робіт бакалавра.  

Методика виконання цієї РГР розроблена проф. Вітвицькою Є.В. і надана у її 

навчальних посібниках [3-6], які містять всі необхідні нормативні та довідкові дані для 

розробки архітектурних рішень з урахуванням фізико-технічних вимог (кліматичних, 

теплотехнічних, світлотехнічних і акустичних); супроводжуються прикладами і містять 

методику виконання розділу 3 студентами-архітекторами всіх спеціалізацій спец.191 

«Архітектура та містобудування» АХІ ОДАБА при виконанні ними випускної роботи 

магістра.  

Робота складається з двох частин: розрахункової та графічної і виконується у вигляді 

пояснювальної записки (формат А-4) та експозиції з рішеннями по БФ та 

енергозбереження  (формат А-3). 

Робота складається з двох частин: розрахункової та графічної і виконується у вигляді 

пояснювальної записки (формат А-4) та експозиції з рішеннями по БФ та 

енергозбереження  (формат А-3). 

Поточний контроль знань контроль знань проводиться два рази за семестр з метою 

перевірки виконання студентами розділів РГР:  

Поточний контроль знань 1 – перевіряється  виконання студентами розділів 3.1-3.2; 

Поточний контроль знань 2 – перевіряється  виконання студентами розділів 3.3-3.4; 

Підсумковий (семестровий) контроль знань -  здійснюється у вигляді усного іспиту, який 

студенти здають по білетах (з трьома питаннями) і при наявності виконаної розрахунково-

графічної роботи. 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ІСПИТУ 

 
1. Які архітектурні завдання вирішуються в РГР «Енергозбереження в архітектурі та 

містобудуванні»; перерахуйте прийняті Вами енергоефективні доповнення до ДП 
бакалавра?  

2. Які вимоги щодо регулювання мікроклімату в забудові передбачені в нормативних 
документах України?  

3. У чому полягає розробка архітектурних рішень зовнішніх конструкцій будинків з 
урахуванням теплотехнічних вимог України? 

4. Які вимоги по теплозахисту огороджувальних конструкцій будинків передбачені в 
нормативних документах України? 

5. Чим відрізняються від діючих теплотехнічних норм України нові теплотехнічні 
вимоги Євросоюзу, що передбачені з 1 січня 2021р.? 



6. Якими архітектурно-планувальними рішеннями забудови можна забезпечити влітку 
захист від перегріву і зниження теплонадходжень? 

7. Якими архітектурно-планувальними рішеннями забудови можна забезпечити взимку 
захист від переохолодження і зниження тепловтрат? 

8. У чому полягає розробка архітектурних рішень проектованого об'єкта з 
урахуванням світлотехнічних вимог? 

9. Які нормативні вимоги щодо енергозбереження в сучасній архітектурі  Ви знаєте? 
Назвіть їх. 

10. Що таке альтернативні джерела енергії? Назвіть види енергії, які в них 
використовуються. 

11. Якими планувальними рішеннями забудови можна забезпечити влітку захист від 
перегріву і зниження теплонадходжень, а взимку забезпечити захист від 
переохолодження і зниження тепловтрат? 

12. Які енергозберігаючі технології використовуються в сучасній архітектурі? Назвіть 
їх. 

13. Які планувальні рішення забудови забезпечать надійний вітрозахист від 
небезпечних вітрів (напр., в м.Одеса небезпечні С, ПнС, Пн)? 

14. Які сучасні стінові енергоефективні будівельні матеріали та вироби Ви знаєте? 
Наведіть приклади. 

15. Яка тривалість інсоляції нормується в основних функціональних приміщеннях 
дошкільних установ, шкіл-інтернатів та ін.? 

16. Які вітри є сприятливими для аерації і ними провітрюють територію забудови? 
Назвіть діапазон їх швидкості і повторюваності.  

17. У чому полягає розробка архітектурних рішень генплану з використанням 
енергозберігаючих технологій?   

18. Які вітри є небезпечними і від них необхідний вітрозахист території забудови та 
будинків? Назвіть заходи вітрозахисту. 

19. Які вітри є панівними і яка їхня роль у формуванні мікроклімату території забудови?  

20. Які планувальні рішення сприяють хорошій аерації території забудови з боку 
сприятливих вітрів  (м.Одеса - сприятливі вітри Пд, ПнЗ, З)?    

21. Які сучасні енергоефективні елементи благоустрою території Ви знаєте:  
«Розумний» ліхтар; сонячні і вітрові дерева та інші? 

22. У чому полягає розробка архітектурних рішень генплану з використанням 
енергозберігаючих технологій? 

23. Як відрізняються різні види сучасного скла енергоефективністю? Наведіть приклад 
їх використання в сучасній архітектурі? 

24. Що таке аерація і якими вітрами вона забезпечується? Назвіть планувальні засоби 
регулювання аерації в забудові?    

25. Якими енергоефективними особливостями характеризується сучасне 
багатофункціональне скло?  

26. Як розробити архітектурні рішення з урахуванням теплозахисних властивостей 
огороджувальних конструкцій?    

27. Які планувальні рішення забудови сприяють хорошій аерації території з боку 
сприятливих вітрів?  

28. Що таке вітрозахист і від яких вітрів він необхідний? Назвіть планувальні засоби 
регулювання вітрозахисту в забудові. 



29. Які альтернативні джерела енергії та енергоефективні рішення використовуються 
в сучасній архітектурі? Назвіть їх. 

30. Які сучасні енергоефективні рішення освітлення використовуються в 
ландшафтній архітектурі? 

31. Що таке аерація і якими вітрами вона забезпечується? Назвіть планувальні засоби 
регулювання аерації в забудові. 

32. Які види сучасного мультифункціонального скла використовуються в архітектурі 
і чим вони відрізняються? 

33. Чим відрізняються такі види скла: звичайне силікатне, тоноване, дзеркальне, 
енергозберігаюче, смарт-скло, мультифункціональне. 

34. Які діють норми інсоляції кімнат квартир в житлових будинках? 

35. Чи відповідає теплозахист житлових будинків перших масових серій в СРСР 
(«хрущовок») сучасним вимогам?   

36. Яке штучне освітлення міст і будівель використовується в сучасній архітектурі? 
Наведіть приклади оптоволоконного та LED освітлення.  

37. Які діють вимоги до мікроклімату території забудови та будинків при 
проектуванні об'єктів цілорічної експлуатації?   

38. Які альтернативні джерела енергії та енергоефективні рішення використовуються 
в сучасній архітектурі? Назвіть їх.    
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