




1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

3,0 

Галузь знань: 

- 

 

Вибіркова  

 

Спеціальність: 
- 

Рік підготовки: 

 2-й -й 

Не передбачене 

 
Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

 3 -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –2 

самостійної роботи 

студента –4 

Освітньо-

кваліфікаційний 

 рівень: 

бакалавр, магістр 

 

14 - год. 4- год. 

Практичні, семінарські 

   16-год.      4 - год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

60 год. 82 - год. 

Індивідуальні завдання:  
Мова навчання:  

державна Вид контролю: залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 2.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Енергоаудит 

будівельних об’єктів »  є надання студентам необхідного обсягу знань про 

принципи проведення енергоаудиту та складання енергетичного сертифікату 

будівлі. 

 2.2.Основними завданнями вивчення дисципліни  є теоретична та 

практична підготовка студентів з питань: 

- проведення енергетичної оцінки та класифікації будівель. 

- розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, 

освітленні та гарячому водопостачанні будівель. 

- шляхів підвищення енергоефективності. 

-  сучасних методів та технологій виконання робіт; 

2.3. Навчальна дисципліна спрямована на формування 

компетентностей: 

-  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу нових ідей при діях 

в нестандартних ситуаціях.  

-  Здатність планувати та реалізовувати свою діяльність працюючи 

відокремлено.  

-  Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності, 

здатність ефективно застосовувати знання для розв’язання практичних 

завдань. 

-  Здатність самостійно оволодівати знаннями. 

-  Навички виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних 

усних, письмових та електронних джерел. 

-  Вміння виявляти, ставити та вирішувати професійні завдання, приймати 

обґрунтовані рішення в умовах обмеженої інформації. 

-  Здатність працювати забезпечуючи безпеку діяльності та якість виконання 

робіт. 

-  Здатність підвищувати професійний рівень шляхом продовження освіти та 

самоосвіти. 

3. Результати  навчання  

  

- Використовувати та розробляти технічну документацію, в тому числі з 

використанням сучасних інформаційних технологій. 

- Продемонструвати вміння ефективно застосовувати сучасні вироби та 

конструкції на основі знань про їх технічні характеристики та технологію їх 

експлуатації. 

-  Організовувати та управляти будівельними процесами при зведенні об’єктів 

будівництва. 

- Проводити енергетичну оцінку та класифікацію будівель. 

- Виконувати розрахунок енергоспоживання при опаленні, охолодженні, 

вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні будівель. 



- Вміти складати енергетичний сертифікат та знаходити шляхи підвищення 

енергоефективності. 

4. Передумови для вивчення дисципліни 

 

Дисципліни, які мають бути вивчені раніше: не передбачено 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 Тема 1. Основні етапи енергетичного аудиту. Методологія аудиту.  

Основні етапи енергетичного аудиту, їх основні принципи. Простий, 

попередній та комплексний енергоаудити. Виробнича система, як об’єкт 

енергоаудиту. Вимоги до енергоаудиту. 

 Тема 2. Методичні основи проведення енергетичної оцінки та 

класифікації будівель. 

Клас енергетичної ефективності будівлі. Енергетична паспортизація 

(сертифікат) будівлі. Нормативні документи. Класифікація будинків за 

енергоефективністю. Визначення класу енергоефектиності будівель. 

 

 Тема 3. Розділ «Енергоефективність» у складі проектної 

документації.  

Сфера застосування. Нормативні посилання. Терміни та визначення понять. 

Вимоги до прядку побудови, викладення та оформлення розділу 

«Енергоефективність» 

 Тема 4. Розрахунок енергоспоживання при опаленні, охолодженні, 

вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні будівель. 

Схема послідовності розрахунку. Тепловтрати будівлі. Теплопередача по 

грунту. Теплопередача вентіляцією. Теплонадходження до будівлі. Сонячні 

теплонадходження. Енергопотреба для опалення, охолодження та гарячего  

водопостачання. 

 Тема 5. Порядок розроблення та складання енергетичного 

сертифікату будинків різного призначення. 



Загальні положення з розробки енергетичного паспорта та енергетичної 

класифікації будинків. Класи енергетичної ефективності. Порядок складання 

енергетичного паспорта будинку. 

 Тема 6. Шляхи підвищення енергоефективності. 

Системи утеплення. Утеплення зовнішніх стін нижче рівня грунту. Утеплення 

балконів та лоджії. Теплова ізоляція покриттів. Теплова ізоляція перекриттів. 

Світлопрозорі конструкції. Технічні вимоги до теплоізоляційних систем. 

   

6. Структура навчальної дисципліни 

Назви тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьог

о  

у тому числі усьог

о  

у тому числі 

л п л

а

б 

і

н

д 

с.р

. 

л п ла

б 

ін

д 

с.р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. Основні 

етапи енергетичного 

аудиту. Методологія 

аудиту.  

15 2 2   11 15 2 -   13 

Тема 2. Методичні 

основи проведення 

енергетичної оцінки 

та класифікації 

будівель. 

15 2 2   11 15 - -   15 

Тема 3. Розділ 
«Енергоефективність» 
у складі проектної 

документації. 

15 4 2   9 15 2 -   13 

Тема 4. Розрахунок 

енергоспоживання 

при опаленні, 

охолодженні, 

вентиляції, 

освітленні та 

гарячому 

водопостачанні 

будівель. 

15 2 4   9 15  1   14 

Тема 5. Порядок 

розроблення та 

складання 

енергетичного 

сертифікату 

будинків різного 

призначення. 

15 2 2   11 15  1   14 



Тема 6. Шляхи 

підвищення 

енергоефективності. 

15 2 4   9 15  2   13 

Разом годин 90 14 16   60 90 4 4   82 

 

7. Теми практичних занять 

 

№№ 

занять 
Зміст практичних занять 

Кількість 

годин 
(денна/заочна) 

1 2 3 

1 
Розрахунок оцінки тепловологісного стану огороджувальних 

конструкцій 
4/1 

2 
Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, 

охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні 
4/1 

3 
Розрахунок оцінки повітропроникності огороджувальних 

конструкцій 
4/1 

4 
Розрахунок оцінки показників теплостійкості та теплозасвоєння 

огороджувальних конструкцій 
2/- 

5 Складання енергетичного сертифікату 2/1 

Разом  16/4 

 

 

 

8. Теми лабораторних занять 

Лабораторні роботи не передбачені навчальним планом 

 

9. Індивідуальні завдання 

Навчальним планом не передбачено виконання індивідуального 

завдання. 

 

10. Критерії оцінювання результатів навчання 

Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до Положення 

про організацію та проведення поточного і семестрового контролю 

результатів навчання студентів Луганського національного аграрного 

університету. 

 

11. Форми поточного та підсумкового контролю і засоби 

діагностики результатів навчання 

11.1. Поточний контроль проводиться у формі опитування.11.2. 

Підсумковий контроль проводиться у вигляді заліку. 

11.3. Засобами діагностики результатів навчання є стандартизовані 

тести, виконання практичних завдань з вивчених тем. 

11.4. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 



 Підсумковий 

тест Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6       

10 10 10 10 10 10       40 100 

 

Т1, Т2 ... Т6 – теми  

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає начальна дисципліна 

Навчальна дисципліна передбачає використання програмного 

забезпечення: on-line: Microsoft Office 365, Moodle (GNU загальна суспільна 

ліцензія). 

 

13. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення дисципліни «Енергоаудит будівельних об’єктів»  

включає: 

1) Робочу програму навчальної дисципліни 

2) Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення 

дисципліни (ІКНМЗД)  

3) Конспект лекцій з дисципліни 

4) Тестові завдання для поточного та підсумкового контролю. 

5) Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи з  

дисципліни «Енергоаудит будівельних об’єктів». 

 

14. Рекомендовані джерела інформації 

 

14.1. Навчальна та інша література 

1. Енергетична стратегія України на період до 2030 р. 

Затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 № 1071. 
2. Закон про засади функціонування ринку електричної енергії 

України 
№ 663-VII від 24.10.2013 № 663-VII. 

3. Закон про електроенергетику № 575/97-ВР у редакції від 
01.01.2014. 

4. Європейська стратегія економічного розвитку «Європа 2020» від 
2010 р. 

5. ДСТУ ІЕС 60050-604:2004. Словник електротехнічних 
термінів. Частина 604. Виробляння, передавання та розподіляння 
електричної енергії. Експлуатація електротехнічних установок. 

6. Відновлювальні джерела енергії у локальних об’єктах / Ю.І. 
Якименко, Є.І. Сокол, В.Я. Жуйков, Ю.С. Петергеря, О.Л. Іванін. – К.: 
ІВЦ 
„Політехніка”, 2001. – 114 с. 



7. Бєкіров Е.А. Автономні джерела живлення на базі сонячних 
батарей. – Сімферополь: ВД «Аріал», 2011. – 484 с. 

8. Невичерпна енергія: Кн. 1. Вітроелектрогенератори. /В.С. 
Кривцов, О.М. Олейников, О.І. Яковлев. – Х.: НАУ "ХАІ", 
Севастополь: СНТУ, 2003. – 400 с. 

9. Невичерпна енергія: Кн. 2. Вітроенергетика /В.С. Кривцов, 
О.М. Олейников, О.І. Яковлев. – Х.: НАУ "ХАІ", Севастополь: СНТУ, 
2004. - 519 с. 

10. Невичерпна енергія: Кн. 3. Альтернативна енергетика /В.С. 
Кривцов, О.М. Олейников, О.І. Яковлев. –Х.: НАУ "ХАІ", 
Севастополь: СНТУ, 2006. – 643 с. 

11. Невичерпна енергія: Кн. 4. Вітроводнева енергетика. /В.І. 
Кривцова, О.М. Олейников, О.І. Яковлев. – Х.: НАУ "ХАІ", 
Севастополь: СНТУ,–2007. – 606 с. 

12. Возобновляемые источники энергии: монография / С.П . 
Кундас, С.С. Позняк, Л.В . Шенец; МГЭУ им. А. Д. Сахарова. – Минск 
: МГЭУ им. А. Д. Сахарова, 2009. – 315 с. 

13. Нетрадиционные источники энергии. Учебное пособие / 
Ю.А. Лосюк, В.В. Кузьмич. – Мн.: УП «Технопринт», 2005, 234 с. 

14. Передовой опыт в использовании биомассы. Минск, 2006. 
Составитель: John Vos. 

15. Хрусталев Д.А. Аккумуляторы. – М.: Изумруд, 2004, 223 с. 
16. Германович В. Турилин А. Альтернативные источники 

энергии. Практические конструкции по использованию энергии ветра, 
Солнца, воды, земли, биомассы. – СПб.: Наука и техника, 2011. – 320 
с. 

17. Елистратов В.В. Использование возобновляемой энергии: 
учеб. пособие – СПб. : Изд-во политехн. ун-та, 2008, 224 с. 

18. Бойлс. Д. Биоэнергия: технология, термодинамика, 
издержки. /Пер. с англ. М.Ф. Пушкарева; под ред. Е.А. Бирюковой. 
М.: Агропромиздат, 1987 – 152 с. 

19. Стратегія енергозбереження в Україні:
 аналітично-довідкові матеріали. – НАНУ: 
Академперіодика, 2006. 

20. Варламов Г.Б., Любчик Г.М., Маляренко В.А. 
Теплоенергетичні установки та екологічні аспекти виробництва 
енергії. – К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка", 2003. – 232 с. 

21. Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії: Навчал. 
посібник / О.І. Соловей, Ю.А. Лега, В.П. Розен, О.О. Ситник, А.В. 
Чернявський, Г.В. Курбаса. 
– Черкаси: ЧДТУ, 2007. – 483 с. 

22. Енергетичний аудит: Навчальний посібник / О.І. Соловей, 
В.П. Розен, Ю.Г. Лега, О.О. Ситник А.В. Чернявський, Г.В. Курбаса. – 
Черкаси, 2005. – 299 с. 

Інтелектуальні системи керування потоками електроенергії у локальних 

об’єктах / О.В. Кириленко, Ю.С. Петергеря, Т.О. Терещенко В.Я. 



                    23. Закон України Про енергетичну ефективність будівель.                          

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 33, ст.359) 

                    24. Закон України Про енергетичний сертифікат. Від 

11.07.2018  № 172 

 

14.2. Електронні ресурси 

 

1) Навчально-методичне забезпечення Електронного ресурсу навчально-

методичного забезпечення ЛНАУ. 

2) Інтернет-ресурси: 

nbuv.gov.ua - електронний каталог Національної бібліотеки України імені  

В. І. Вернадського; 

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