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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ 

1.  Назва ОК ОК 10 Енергоефективність будівель 

2.  Факультет/кафедра Будівельний факультет, кафедра будівництва та експлуатації буді-

вель доріг та транспортних споруд 

3.  Статус ОК Обов’язковий компонент  

4.  Програма/Спеціальність 

(програми), складовою 

яких є ОК для (запов-

нюється для обов’язко-

вих ОК) 

Освітньо-професійна програма «Будівництво та цивільна інженерія» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 

«Будівництво та цивільна інженерія»  

5.  ОК може бути запропо-

нований для (заповню-

ється для вибіркових 

ОК) 

 

6.  Рівень НРК 7 рівень 

7.  Семестр та тривалість 

вивчення 

Денне - 1 семестр 

Заочне – 1 семестр 

8.  Кількість кредитів 

ЄКТС 

Денне – 5, Заочне – 5. 

9.  Загальний обсяг годин 

та їх розподіл  

Контактна робота(заняття) 

Денна/заочна 
Самостійна робота 

Лекційні 
Практичні 

/семінарські 
Лабораторні 

Осінній семестр 14/8 16/8 -/- 30/134 

Весняний семестр 16/- 30/- -/- 44/- 

10.  Мова навчання українська 

11.  Викладач/Координатор 

освітнього компонента  

к.т.н., Новицький Олександр Павлович 

10.1 Контактна інформація т. +380505777827; novitskiy_a@i.ua 

12.  Загальний опис освіт-

нього компонента 

Законом України “Про енергетичну ефективність будівель” визна-

чено, що для поступового підвищення енергетичної ефективності бу-

дівель розробляється національний план збільшення кількості буді-

вель з близьким до нульового рівнем споживання енергії, що корелю-

ється із  Директивою Європейського Парламенту від 19 травня 2010 

р. 2010/31/ЄС щодо енергетичної ефективності будівель. Законом 

України визначено потребу у здійсненні заходів щодо досягнення 

збільшення кількості будівель, які не лише відповідатимуть, але і пе-

ревищуватимуть чинні мінімальні вимоги до енергетичної ефектив-

ності будівель та споживання енергії в яких частково забезпечувати-

меться енергією з відновлюваних джерел. Збільшення кількості таких 

будівель - будівлі із наближеним до нульового рівнем споживання 

енергії в енергонезалежні будівлі також спрямоване на зменшення за-

гального постачання первинної енергії та викидів двоокису вуглецю 

як однієї з головних цілей Директиви Європейського Парламенту та 

Ради від 25 жовтня 2012 р. 2012/27/ЄС про енергетичну ефективність. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 січня 2020 р. 

 № 88-р схвалено Концепцію реалізації державної політики у сфері 

забезпечення енергетичної ефективності будівель у частині збіль-

шення кількості будівель з близьким до нульового рівнем спожи-

вання енергії.  



  

В свою чергу однією  із місій СНАУ є примноження людського капі-

талу завдяки підготовки фахівців в певній галузі  на засадах сталого 

розвитку.  Енергетична ефективність будівель є провідним принци-

пом сталого розвитку в сучасному будівництві та т циркулярній  еко-

номіці. 

Освітній компонент, енергоефективність будівель є складовою підго-

товки магістра будівельника. Підчас вивчення цього освітнього ком-

поненту  студент отримає знання основ з розрахунку енергоефектив-

ності, проведення енергоаудиту та складання енергетичного пас- 

порту.  

13.  Мета освітнього компо-

нента 

Отримання теоретичних знань в галузі проектування енергоефектив-

них і екологічних будівель,  яттубан студен мот  зна ьн , необ-

хідн  хи для практичної роботи.  Підготовка майбутнього інженера в 

галузі будівництва та енергоефективності, проведення енергоаудиту 

та формування інженерних навичок основ розрахунку енергетичного 

сертифікату. 

14.  Передумови вивчення 

ОК, зв'язок з іншими 

освітніми компонен-

тами ОП 

1. Освітній компонент базується на знаннях з таких освітніх компо-

нентів  як  9 КО:  «Технічна експлуатація будівель і споруд , 2КО» 

онокаЗ« авство в архітектурно-будівельній галузі та захист 

лауткелетні ьної власності». 

2. Освітній компонент є основою для  таких освітніх компонентів  

як  7КО:   «Ефективні конструктивні рішення будівель та споруд ,»

кеР« 8 КО онструкція  будівель та споруд .» 

15.  Політика академічної 

доброчесності 

Дотримання академічної доброчесності для здобувачів вищої освіти 

передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань пото-

чного та підсумкового контролю результатів навчання; посилання на 

джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право; надання досто-

вірної інформації про результати власної навчальної або наукової ді-

яльності. 

Порушенням академічної доброчесності при вивченні ОК   «Енерго-

ефективність будівель» вважаються : академічний плагіат, академі-

чне шахрайство (списування, обман, видавання кимось виконаної ро-

боти за власну), використання електронних пристроїв під час підсу-

мкового контролю знань 

За порушення  академічної доброчесності здобувачі освіти можуть 

бути притягнені до такої академічної відповідальності: 

Академічний плагіат – оцінка 0 , повторне виконання завдання. 

Академічне шахрайство – анулювання отриманих балів; повторне 

проходження оцінювання повторне виконання несамостійно викона-

ної роботи; Використання електронних пристроїв під час підсум-

кового контролю знань – відсторонення від виконання роботи, оці-

нка 0, повторне проходження підсумкового контролю 

16.  Посилання на курс у си-

стемі Moodle 
https://cdn.snau.edu.ua/moodle/course/view.php?id=4760 

 

 

 

 

https://cdn.snau.edu.ua/moodle/course/view.php?id=4760


2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК З ПРОГРА-

МНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ   

Результати нав-

чання за ОК: 

Після вивчення 

освітнього компоне-

нта студент очікувано 

буде …  

Програмні результати навчання, на досягнення яких спря-

мований ОК (зазначити номер згідно з нумерацією, наведе-

ною в ОП)1 

Як оцінюється РНД 

РН01 РН02 РН03 РН08 РН09 РН12 

ДРН 1. Знати основні 

вимоги до енергое-

фективності буді-

вель 

 + +  +  

Тестування на пе-

ревірку засвоєння 

теоретичного мате-

ріалу, розрахун-

ково-практичне за-

вдання, розрахун-

ково-графічна ро-

бота, екзамен 

ДРН 2. Здатен вико-

нувати теплотехні-

чне проектування 

огороджуючих конс-

трукцій    +   +  + 

Тестування на пе-

ревірку засвоєння 

теоретичного мате-

ріалу, розрахун-

ково-практичне за-

вдання, розрахун-

ково-графічна ро-

бота, екзамен 

ДРН 3. Здатен розра-

ховувати повітроп-

роникність констру-

кцій та оцінювати 

вологісний режим   

+   +   

Тестування на пе-

ревірку засвоєння 

теоретичного мате-

ріалу, розрахун-

ково-практичне за-

вдання, екзамен 

ДРН 4. Здатен вико-

нувати оцінку енер-

гетичної ефективно-

сті будівель  

 + + + +  

Тестування на пе-

ревірку засвоєння 

теоретичного мате-

ріалу, розрахун-

ково-практичне за-

вдання, розрахун-

ково-графічна ро-

бота, екзамен 

ДРН 5. 

Здатен проектувати 

енергоефективні за-

ходи, з розробкою 

енергетичного пас-

порту будівлі 

 +  +  + 

Тестування на пе-

ревірку засвоєння 

теоретичного мате-

ріалу, розрахун-

ково-практичне за-

вдання, екзамен. 

 

  

                                           
1 Має відповідати Матриці забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої про-

грами, зазначається для обов’язкових освітніх компонентів ОП І та ІІ рівня, для усіх (обов’язкових та вибіркових ОК) 

ОП ІІІ  



  

3. ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМОПОНЕНТА (ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ) 

 

Тема. 

Перелік питань, що будуть розглянуті в 

межах теми 

Розподіл в межах загального бюджету 

часу 
Рекомендована 

література 
Аудиторна робота 

дена/зфн Самостійна ро-

бота 
Лк 

П.з / се-

мін. з 
Лаб. з. 

Тема 1. Енергоефективність будинків в 

Україні. Діюча нормативно-правова база 

України по енергозбереженню та енерго-

ефективності. 

- Енергоефективність будинків в Україні 

- Основні положення ДБН В.2.6-31:2016 

- Подальший розвиток норм з енергоефек-

тивності 

2/1 2/0 - 7/10 1; 2; 6; 8 

Тема 2. Енергетична сертифікація буді-

вель..  

- Основні положення проведення енерге-

тичної сертифікації будівель 

- Порядок проведення сертифікації енер-

гетичної ефективності 

- Енергетичний сертифікат 

- Форма та зміст енергетичного сертифі-

ката будівлі 

2/1 2/1 - 6/8 1; 3; 5; 9 

Тема 3. Теплопередача при стаціонарному 

потоці теплоти.  

- Види теплопередачі: теплопередача теп-

лопровідністю, теплопередача 

конвекцією, теплопередача випроміню-

ванням. 

- Нормативні коефіцієнти теплосприй-

няття і тепловіддачі 

- Математичне формулювання задачі ста-

ціонарної теплопередачі 

- Опір теплопередачі огородження 

- Розрахунок температури по перетину 

огороджувальної конструкції 

2/1 4/0 - 5/10 1; 3; 5; 9 

Тема 4. Теплове проектування огороджу-

вальних конструкцій будівель. 

- Загальні положення вибору теплоізоля-

ційного матеріалу для утеплення будівель. 

- Тепловий опір замкнених та вентильова-

них повітряних прошарків. 

- Нормування теплозахисних якостей зов-

нішніх огороджувальних конструкцій. 

2/1 4/1 - 4/8 1; 3; 7; 9 

Тема 5. Оцінка вологісного режиму огоро-

джувальних конструкцій 

- Причини зволоження будівельних конс-

трукцій. 

- Конденсація і сорбція водяної пари 

- Паропроникнення матеріалів 

- Нормування тепловологісного стану ого-

роджувальних конструкцій 

2/0 4/1 - 5/10 1; 3; 5; 9 

Тема 6. Теплова інерція огороджень. 

- Теплова інерція. 

- Теплостійкість огороджувальних конс-

трукцій 

2/0 4/1 - 5/10 2; 3 



  

- Нормативні вимоги у розрахунку показ-

ників теплостійкості 

- Алгоритм визначення теплостійкості ого-

роджувальних конструкцій у літній 

період 

- Алгоритм визначення теплостійкості 

приміщень у зимовий період 

- Теплофізичні властивості підлог 

- Алгоритм визначення показника тепло-

засвоєння поверхнею підлоги 

Тема 7. Повітропроникність огороджува-

льних конструкцій 

- Повітропроникність. 

- Нормування повітропроникності огоро-

джувальних конструкцій. 

- Алгоритм розрахунку масової повітроп-

роникності огороджувальної 

конструкції. 

2/0 4/1 - 5/10 2; 4; 8 

Тема 8. Теплова надійність огороджува-

льних конструкцій будівель. Оцінка забез-

печення та підвищення теплової надійно-

сті огороджувальних конструкцій буді-

вель 

- Історія розвитку теплової надійності. 

- Основні положення, що визначають теп-

лову надійність будівель. 

- Показники надійності та довговічності 

будівельних конструкцій і виробів. 

- Закон розподілу та числові характерис-

тики випадкових величин. 

- Імовірність теплової відмови огороджу-

вальних конструкцій за критерієм 

зниження локальних значень температур 

внутрішньої поверхні до температури кон-

денсації пари повітря. 

- Імовірність теплової відмови огороджу-

вальних конструкцій за критерієм 

перевищення значень перепаду темпера-

тур між приведеною температурою внут-

рішньої поверхні конструкції і температу-

рою внутрішнього повітря. 

-Імовірність теплової відмови огороджу-

вальних конструкцій за критерієм 

недостатнього значення приведеного 

опору теплопередачі. 

- Нормування необхідного рівня ймовір-

ності безвідмовної роботи огороджуваль-

них конструкцій за критерієм приведе-

ного опору теплопередачі. 

2/1 2/1 - 7/9 2; 8; 9 

Тема 9. Енергетична оцінка будівель 

- Основна термінологія та визначення 

- Показники енергетичної ефективності 

будівель 

- Обов'язкова інформація, що врахову-

ється при визначенні енергетичної ефек-

тивності будівель 

- Енергетична паспортизація будинків. 

- Класи енергетичної ефективності. 

2/1 2/1 - 4/6 1; 3; 6; 9 



  

- Вимоги до показника енергоефективно-

сті 

Тема 10. Методика визначення енергети-

чної ефективності будівель. 

- Визначення питомої енергопотреби на 

опалення, охолодження, постачання гаря-

чої води 

- Визначення питомого енергоспоживання 

при опаленні 

- Визначення питомого енергоспоживання 

при охолодженні 

- Визначення питомого енергоспоживання 

при постачанні гарячої води 

- Визначення питомого енергоспоживання 

систем вентиляції 

- Розрахунок питомого енергоспоживання 

при освітленні 

- Особливості визначення енергетичної 

ефективності будівлі, приміщення якої ма-

ють різне функціональне призначення 

- Проведення розрахунків первинної енер-

гії та викидів парникових газів 

- Визначення класу енергетичної ефектив-

ності будівлі 

- Порядок визначення мінімальних вимог 

до енергетичної ефективності будівель 

2/1 2/1 - 8/10 1; 3; 7; 9 

Тема 11. .Мікроклімат приміщень. 

- Чинники, які формують мікроклімат 

приміщень 

- Ергономіка теплового середовища 

2/0 4/0 - 6/12 1; 3; 9; 10 

Тема 12. Загальні конструктивні прин-

ципи зовнішніх стін із фасадною теплоі-

золяцією. 

- Класифікація збірних систем 

- Основні вимоги забезпечення показників 

безпеки 

- Умовні познаки збірних систем або кон-

струкцій фасадної теплоізоляції 

2/1 4/0 - 6/11 1; 2; 8; 9 

Тема 13. Методи та етапи проведення 

енергетичного аудиту будівель   

- Вибір методу проведення енергетичного 

аудиту 

- Об’єкти енергетичного аудиту 

- Устаткування та засоби вимірювальної 

техніки 

- Етапи проведення енергетичного аудиту 

2/0 4/0 - 2/8 1; 2; 9; 10 

Тема 14. Методика визначення економіч-

ного доцільного рівня енергетичної ефек-

тивності будівель. 

- Основні положення та визначення 

- Визначення економічно доцільного рі-

вня енергетичної ефективності будівель 

4/0 4/0 - 2/10 2; 9; 10 

Всього у осінньому семестрі 14/8 16/8 - 30/134  

Всього у весняному семестрі 16/- 30/- - 44/-  

Всього  30/8 46/8 - 74/134  

 

 



  

ДРН Методи викладання (ро-

бота, що буде проведена 

викладачем під час ауди-

торних занять, консульта-

цій) 

Кіль-

кість го-

дин  

Методи навчання (які 

види навчальної діяльно-

сті має виконати студент 

самостійно) 

Кількість 

годин 

ДРН 1. Знати 

основні вимоги 

до енергоефек-

тивності буді-

вель 

Дедуктивні методи – 

пов’язані із формулюван-

ням загальних положень, 

формул, законів та їх за-

стосуванням до конкрет-

них задач, демонстрація 

матеріалу за допомогою 

мультимедійних техноло-

гій.   

Практичні методи- розра-

хунки за індивідуальним 

варіантом 

Використання платфо-

рми MOODLE, ZOOM під 

час змішаної форми нав-

чання. 

14/4 Робота з нормативними 

документами, методич-

ними вказівками, довід-

никами, посібниками, ма-

теріалами мережі інтер-

нет, виконання індивідуа-

льних розрахункових ро-

біт 

18/28 

ДРН 2. Здатен 

виконувати те-

плотехнічне 

проектування 

огороджуючих 

конструкцій    

Пояснювально-репродук-

тивні методи: Лекції-візу-

алізації, інтерактивні лек-

ції, демонстрація матері-

алу за допомогою мульти-

медійних технологій, 

Практичні методи- розра-

хунки за індивідуальним 

варіантом. 

Використання платфо-

рми MOODLE, ZOOM, 

GOOGLE CLASS, 

GOOGLE MEET  під час 

змішаної форми навчання. 

18/4 Використання опорних 

курсів лекцій, методич-

них вказівок, робота з пі-

дручниками та норматив-

ними документами. 

Виконання індивідуаль-

них розрахункових робіт, 

перегляд відеороликів в 

мережі інтернет. 

14/28 

ДРН 3. Здатен 

розраховувати 

повітропрони-

кність констру-

кцій та оціню-

вати вологіс-

ний режим   

Пояснювально-репродук-

тивні методи: Лекції-візу-

алізації, інтерактивні лек-

ції, демонстрація матері-

алу за допомогою мульти-

медійних технологій. 

Практичні методи- розра-

хунки за індивідуальним 

варіантом.  

Використання платфо-

рми MOODLE, ZOOM, 

GOOGLE CLASS, 

GOOGLE MEET  під час 

змішаної форми навчання. 

14/5 Робота з нормативними 

документами, методич-

ними вказівками, довід-

никами, посібниками, ма-

теріалами мережі інтер-

нет. 

Виконання індивідуаль-

них практично-розрахун-

кових робіт, перегляд ві-

деороликів в мережі Інте-

рнет. 

18/27 

ДРН 4. Здатен 

виконувати 

оцінку енерге-

тичної ефекти-

вності будівель  

Пояснювально-репродук-

тивні методи: Лекції-візу-

алізації, інтерактивні лек-

16/3 Використання опорних 

курсів лекцій, методич-

20/33 
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ції, демонстрація матері-

алу за допомогою мульти-

медійних технологій, 

Практичні методи- розра-

хунки за індивідуальним 

варіантом.  

Використання платфо-

рми MOODLE, ZOOM, 

GOOGLE CLASS, 

GOOGLE MEET  під час 

змішаної форми навчання. 

них вказівок, робота з пі-

дручниками та посібни-

кам. 

Виконання індивідуаль-

них розрахункових робіт, 

перегляд відеороликів в 

мережі Інтернет. 

ДРН 5. 

Здатен проек-

тувати енерго-

ефективні за-

ходи, з розроб-

кою енергетич-

ного паспорту 

будівлі 

Пояснювально-репродук-

тивні методи: Лекції-візу-

алізації, інтерактивні лек-

ції, демонстрація матері-

алу за допомогою мульти-

медійних технологій, 

Практичні методи- розра-

хунки за індивідуальним 

варіантом.  

Використання платфо-

рми MOODLE, ZOOM, 

GOOGLE CLASS, 

GOOGLE MEET  під час 

змішаної форми навчання. 

Відвідування проектної 

організації ПрАТ «Сумсь-

кий промпроект» для озна-

йомлення з проектами та 

розробленими енергетич-

ними паспортами. 

14/0 Використання опорних 

курсів лекцій, методич-

них вказівок, робота з пі-

дручниками та норматив-

ними документами, пере-

гляд відеороликів в ме-

режі інтернет. 

Виконання індивідуаль-

них практично-розрахун-

кових робіт,  

4/18 

  



  

5. ОЦІНЮВАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ 

5.1.Діагностичне оцінювання (зазначається за потреби) 

 

5.2. Сумативне оцінювання  

5.2.1. Для оцінювання очікуваних результатів навчання передбачено 

 

№ Методи сумативного оцінювання Бали / Вага у за-

гальній оцінці  

Дата скла-

дання 

1.  Тестування на перевірку засвоєння теоретичного матеріалу 

тем 1-2, 3-6, 7-10, 11-12, 13-14 

20 балів/20% По закін-

ченню ви-

вчення кож-

ної теми 

2.  Розрахунково-практичне завдання після  вивчення тем  28 бали / 28% По закін-

ченню ви-

вчення теми 

3.  Розрахунково-графічна робота  22 бали / 22% до 13-14 ти-

жня 

4.  Екзамен– тест множинного вибору та розрахункові завдання 30 балів / 30% Екзаменацій-

ний тиждень 

 

5.2.2. Критерії оцінювання 

 

Компонент Незадовільно Задовільно Добре Відмінно  

Тестування <10 балів 11-14 балів 15-17 балів 18-20 балів 

В тесті дано 

менше 60 % вір-

них відповідей 

В тесті дано від 

60 %  до 74 % вір-

них відповідей 

В тесті дано від 

75 %  до 89 % вір-

них відповідей 

В тесті дано бі-

льше 90 % вірних 

відповідей 

Розрахунково-

практичне за-

вдання після  ви-

вчення тем 

<12 балів 12-16 балів 17-22 бали 23-28 балів 

Вимоги щодо за-

вдання не виконано 

Більшість вимог 

виконано, але є по-

милки та відсутні 

деякі креслення 

Виконано усі ви-

моги завдання, але 

відсутні деякі крес-

лення 

Виконану усі вимоги 

завдання, наведені 

креслення з необхід-

ними поясненнями 

Розрахунково-

графічна робота 

<13 балів 14-18 балів 19-21 бали 22 бали 

Вимоги щодо за-

вдання не виконано 

Більшість вимог 

виконано, але є по-

милки та відсутні 

деякі креслення 

Виконано усі ви-

моги завдання, але 

відсутні деякі крес-

лення 

Виконану усі вимоги 

завдання, наведені 

креслення з необхід-

ними поясненнями 

Іспит 0-7 балів 8-15 балів 16-25 балів 26-30 балів 

Залежить від кіль-

кості вірних відпо-

відей 

Залежить від кіль-

кості вірних відпо-

відей 

Залежить від кіль-

кості вірних відпо-

відей 

Залежить від кіль-

кості вірних відпо-

відей 

 

5.3.Формативне оцінювання: 

Для оцінювання поточного прогресу у навчанні та розуміння напрямів подальшого удоскона-

лення передбачено 

№ Елементи формативного оцінювання Дата  

1.  Усний зворотний зв'язок від викладача під час роботи над 

розрахунково-практичним завданням 

Кожне практичне заняття 

2.  Усний  зворотний зв'язок на розрахункову роботу Кожен тиждень 

Самооцінювання може використовуватися як елемент сумативного оцінювання, так і форма-

тивного оцінювання.  

  



  

6. НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ (ЛІТЕРАТУРА) 

6.1. Основні джерела 

6.1.1. Підручники посібник 

1. Закон України «Про енергетичну ефективність будівель» 

https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/2118-19 

 

6.1.2. Методичне забезпечення 

2. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції та гарячому во-

допостачанні: ДСТУ-Н-Б А.2.2-12:2015. - [Чинний з 2016-01¬01] - К.: Мінрегіон України, 

2015. - 139 с. - (Національний стандарт України). 

 

6.1.3. Інші джерела 

3. Закон України «Про енергетичну ефективність будівель» 

https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/2118-19 

4. Сергейчук О. В. Архітектурно-будівельна фізика. Теплотехніка огороджуючих конструкцій бу-

динків : навч. Посібник / О. В. Сергейчук. - К. : Такі справи, 1999. - 156 с. 

5. Теплова ізоляція будівель : ДБН В.2.6-31:2016 / Мінбуд України. - [Чинні від 2017-05-01]. - К.: 

Мінрегіонбуд, 2016. - 33 с. - (Державні будівельні норми України). 

6. Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії : ДБН В.1.2-11-2008 - [Чинні з 2008-10-

01] - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - (Державні будівельні норми України) 

7. Теплова ізоляція будівель : Зміна № 1 ДБН В.2.6-31:2006. - [Чинна від 2013¬07-01] - К.: Мінре-

гіон України, 2013. - 11 с. - (Державні будівельні норми України). 

8. Природне і штучне освітлення : ДБН В.2.5-28-2006 / Мінбуд України. - [Чинні з 2006-10-01] - К.: 

Укрархбудінформ, 2006. - 76 с. - (Державні будівельні норми України). 

9. Природне і штучне освітлення : Зміна № 2 ДБН В.2.5-28-2006. - [Чинна з 2012-09-01] - К.: Мін-

регіон України, 2012. - 32 с. - (Державні будівельні норми України). 

10. Опалення, вентиляція та кондиціонування : ДБН В.2.5-67:2013. - [Чинна від 2014-01-01] - К.: 

Мінрегіон України, 2013. - 141 с. - (Державні будівельні норми України). 

 

6.2. Додаткові джерела 

11. http://dbn.at.ua -ДБН (Державні будівельні норми України) 

12. Концепція  реалізації державної політики у сфері забезпечення енергетичної ефективності буді-

вель у частині збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії. 

(СХВАЛЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 січня 2020 р. № 88-р). 

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/88-2020-%D1%80#Text 

13. Директива європейського парламенту і ради 2010/31/ЄС від 19 травня 2010 року  

про енергетичні характеристики будівель (нова редакція) (OB L 153 18.06.2010, с. 13) 

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011-10#Text 

14. Про затвердження Методики визначення енергетичної ефективності будівель. (наказ від 

11.07.2018  № 169 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального гос-

подарства України). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0822-18#Text 

14. Проблеми сталого розвитку в будівництві / М. А. Саницький, Б. В. Федунь, Л. В. Жук, Ю. Б. 

Федунь // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 742 : Теорія і 

практика будівництва. – С. 184–190. – Бібліографія: 14 назв. 

URL:http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/18004/1/36-184-190.pdf 

15. GIZ Бюро в Україні. https://www.giz.de/en/worldwide/32413.html 

16. Енергоефективність будівель має закладатися ще на початку проектування./ Державне агентство 

з енергоефективності та енергозбереження України, опубліковано 05 березня 2021 року о 13:09/ 

URL:https://www.kmu.gov.ua/news/energoefektivnist-budivel-maye-zakladatisya-shche-na-pochatku-

proektuvannya 

http://dbn.at.ua/
http://dbn.at.ua/index/0-4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/88-2020-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011-10#Text
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/18004/1/36-184-190.pdf
https://www.giz.de/en/worldwide/32413.html
http://saee.gov.ua/
http://saee.gov.ua/

