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У процесі вивчення даної освітньої компоненти студенти здобувають  

навички використання Законів України з енергозбереження в інженерній 
практиці, вчаться запропонувати інженерні заходи щодо підвищення 
енергоефективності будинків. 

 



Освітня компонента готує слухачів до майбутньої сертифікації з 
енергоаудиту. 

Програмні результати навчання: 
ПРН1. Володіти  соціально-гуманітарними, природничо-науковими та 

професійними знаннями, формулювати ідеї, концепції з метою застосування  в 
діяльності академічного або фахового спрямування. 

ПРН2. Оцінити значення соціально-гуманітарних, природничо-наукових 
знань, застосовувати їх у пошуку рішень в професійній діяльності, 
аргументовано інтерпретувати  їх результати. 

ПРН4. Вміти проводити експертизу сучасних будівельних матеріалів, 
виробів та конструкцій, знати технологічні процеси їх виготовлення, 
впроваджувати енергоощадні технології у будівництво. 

ПРН10. Вибирати комплекс необхідних гуманітарних, природничо-
наукових знань та професійної інформації для вирішення питань майбутньої 
фахової діяльності. 

ПРН12. На основі гуманітарних та професійних знань дотримуватися 
морально-етичних засад у професійній діяльності. 

ПРН13. Виявляти, узагальнювати та вирішувати проблеми, що виникають 
у процесі професійної діяльності, проявляти самостійність та формувати 
почуття відповідальності за роботу, що виконується. 

ПРН14. Проявляти позитивну професійну, соціальну та емоційну 
поведінку і адаптувати її до системи загальнолюдських цінностей. 

ПРН15. Оволодіння навичками працювати самостійно (кваліфікаційна 
робота), або в групі (лабораторні роботи, включаючи навички лідерства при їх 
виконанні), уміння отримати результат у рамках обмеженого часу з наголосом 
на професійну сумлінність та унеможливлення плагіату. 

а саме 
знати:  
• класифікацію видів енергоаудита; 
• які об'єкти підлягають обов'язковому енергоаудиту; 
• класифікацію будинків по енергоспоживанню. 

 
володіти: 
• методикою проведення розрахункового енергоаудита конструкцій, що 

обгороджують будинку; 
• методикою складання енергетического паспорту будинку; 
• методикою визначення енергетичного класу будинку. 
 
 



вміти:  
• визначити опір теплопередачі багатошарової стіни; 
• визначити необхідну товщину теплоізоляції зовнішньої стіни; 
• скласти тепловий баланс будинку; 
• виконати енергетичний паспорт будинку. 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Назва тем 

Кількість годин 

лекції практ. самост. 

1 Актуальність та нормативна база 
дисципліни. 2 2 10 

2 
Тепловий баланс будинку. 
Розрахунковий енергетичний аудит 
зовнішніх стін. 

2 2 10 

3 
Перевірка класу енергетичної 
ефективності житлового будинку. 
Енергетичний паспорт будівлі. 

2 2 10 

4 Вимірювальні прилади. 2 2 10 

5 Натурні теплотехнічні обстеження 
зовнішньої оболонки будівлі. 2 4 10 

6 Енергетичний аудит систем опалення. 2 4 10 

7 Енергетичний аудит систем  вентиляції. 2 4 10 

8 Заходу щодо підвищення енергетичної  
ефективності будинку. 2 4 10 

 Всього 16 24 80 
 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний рівень оцінювання освітньої компоненти «Енергоаудит» 
складає 60 балів і може бути досягнений наступними засобами оцінювання: 

Засоби оцінювання Мінімальна 
кількість 

балів 

Максимальна 
кількість балів Вид контролю Кількість 

у семестрі 
    

Розрахунково-графічна робота 1 20 40 
Контроль знань:    
– Поточний контроль знань 
(стандартизовані тести, або усне опитування) 2 40 60 

Разом  60 100 



Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не 
погоджуються з набраною кількістю балів. Здійснюється у вигляді усної 
бесіди з викладачем (комісією викладачів) за тематикою освітньої 
компоненти.  Максимальна кількість балів, яка може бути отримана за 
результатами підсумкового контролю – 40. 

 
Розрахунково-графічну роботу передбачено з теми «Енергоаудит при  

реконструкції будівлі». Робота складається з двох частин: розрахункової та  
графічної і виконується у вигляді пояснювальної записки, що включає 
графічну частину (формат А-4). 

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи 
[5].  
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