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В процесі проходження цієї практики здобувачі ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З 

ОСНОВНИМИ ЗАКОНАМИ УКРАЇНИ ПО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЮ ТА 
ЗДОБУВАЮТЬ НАВИЧКИ ВИКОРИСТАННЯ ЦИХ ЗАКОНІВ У 
ІНЖЕНЕРНІЙ ПРАКТИЦІ. 

Наприклад: Вміти обґрунтувати необхідність проведення енергоаудита на 
будівельному об'єкті та запропонувати інженерні заходи щодо підвищення 
енергоефективності будинку. 

 
Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних 

навичок за дисциплінами:, що викладаються випускаючою кафедрою: Технологія 
будівельного виробництва  

 

Програмні результати навчання: 
 
ПРН 1. Уміння використовувати методологічні та організаційні основи 

управління, основні принципи та організацію проектування, технологію проектних 
робіт, основи організації будівельного проектування. Розробляти календарні плани 
будівництва об’єктів та комплексів. 



ПРН 2. Уміння застосовувати процедуру експертизи містобудівної документації; 
оцінювати генеральні плани міст та селищ, детальні плани територій, детальні плани 
мікрорайонів; оцінювати історико- архітектурні опорні плани, охоронні зони 
пам’яток культури та проекти реконструкції історико-культурних пам’яток. 

ПРН 3. Уміння виконувати проектно-кошторисну документацію, розраховувати 
вартість будівництва; визначити інвестиційну привабливість об’єкту будівництва. 
Здійснювати перевірку правильності складання кошторисної документації 
проектними організаціями, відповідність її діючим нормативним документам. 

ПРН 4. Вміти управляти організацією, приймати ефективні управлінські 
рішення, здійснюючи їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та 
кадрове забезпечення, в тому числі у відповідності до міжнародних стандартів. 

ПРН 5. Реалізовувати проекти в правовому полі з врахуванням авторського 
права та економіко-правових відносин; аналізувати ефективність використання 
об’єктів інтелектуальної власності на підприємствах.  

ПРН 10. Уміння враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні та 
комерційні міркування, що впливають на реалізацію будівельних рішень. 

ПРН 12. Уміння виконувати обстеження технічного стану будівель, споруд та 
інженерних комунікацій, та давати оцінку цього стану; оцінювати подальшу 
експлуатаційну придатності їх або розробки проекту відновлення цієї придатності. 

ПРН 16. Забезпечувати одержання комплектної проектно-кошторисної 
документації на будівництво об'єктів від замовників та передачу її за призначенням 
для виконання будівельних робіт. 

ПРН 17. Прогнозувати та вміти оцінювати економічну доцільність зведення 
будівель та інженерних споруд на етапі проектування. 

 
Диференційовані результати навчання:  
 

знати: 

- класифікацію видів енергоаудита; 

- які об'єкти підлягають обов'язковому енергоаудиту; 

- класифікацію будинків по енергоспоживанню; 

 

володіти: 

- методикою проведення розрахункового енергоаудиту конструкцій, що 

обгороджують будинку; 

- методикою складання енергетичного паспорту будинку; 

- методикою визначення енергетичного класу будинку. 

 

вміти: 

- скласти тепловий баланс будинку; 

- дати рекомендації при виборі засобів обігріву приміщення; 

- дати інженерні рекомендації з теплозахисту будівлі. 
 

 

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції 
практи

чні 

лаборат

орні 

самост

ійна 

Розділ 1. Розрахунковий аудит 

1.1 Актуальність та нормативна база дисципліни. 2   5 

1.2 Локальний енергетичний аудит зовнішніх стін. 2 

4 

 10 

1.3 Перевірка класу енергетичної ефективності житлового 

будинку 
2  15 

1.4 Енергетичний паспорт будівлі 2 4  10 

Розділ 2. Вимірювальний аудит 

2.1 Вимірювальні прилади 2 4  10 

2.2 Натурні теплотехнічні обстеження зовнішньої оболонки 

будівлі 
2 4  10 

2.3 Енергетичний аудит систем опалення та вентиляції 2 4  10 

2.4 Енергетична сертифікація цивільних будівель 2 4  10 

 Всього 16 24  80 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за 

практична підготовку «Технологічний аудит» складає 60 балів та 100 балів відповідно і 

може бути досягнений наступними засобами оцінювання: 

 
Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Засоби оцінювання 

Кількість у 

семестрі 

Курсова робота  30 30 

Контроль знань: 1   

- Поточний контроль знань (стандартизовані 

тести) 
2 20 60 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 10 10 

Разом  60 100 

 
Курсову роботу передбачено з розділу «Розрахунковий аудит» здобувач виконує при 

його самостійній підготовці. По індивідуальному завданню розраховується приведений 
опір теплопередачі огороджувальних конструкцій будівлі та визначається клас її 
енергоефективності. Курсова робота оформлюється у вигляді пояснювальної записки на 
листах формату А4.  

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи [5].  
Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – стандартизовані тести (20 
тестових питань), наприклад 

1. Який вимірювальний прилад необхідний при визначенні наведеного опору стіни? 
a) анемометр; 
b) тахометр; 
c) вимірник теплового потоку; 
d) витратомір. 

2. Який мінімальний опір теплопередачі мають стіни, якщо будинок перебуває в другій температурній 
зоні? 

a) 2,2; 
b) 2,4; 
c) 2,6; 
d) 2,8. 
 



 Підсумковий контроль знань  проводиться для студентів, що не змогли з будь яких 

причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають збільшити вже 

набрану кількість балів. Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди з 

викладачем (комісією викладачів) по тематиці навчальної дисципліни. 
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