
 



  

Самостійна робота, у т.ч:  67  37  

   підготовка до аудиторних занять 10  10  

   підготовка до контрольних заходів 10  10  

   виконання курсового проекту або роботи -  -  

   опрацювання розділів програми, які 

   не викладаються на лекціях 
17  17 

 

підготовка до екзамену 30 1 30  

Форма підсумкового контролю   Екзамен  

 
3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Мета дисципліни – оволодіння загальними основами створення пасивних будинків, в 

тому числі особливостями конструювання їх пасивних (тепловий контур) і активних 

(опалення, вентиляція, теплопостачання) систем забезпечення параметрів мікроклімату, а 

також електропостачання з застосуванням сучасного обладнання, що використовує 

відновлювальні джерела енергії: повітроелектрогенератори, фотоелементи, сонячні 

колектори, теплові насоси. 

Завдання дисципліни – набуття теоретичних знань і практичних навичок для 

розрахунків і конструювання пасивних (тепловий контур) і активних (опалення, вентиляція, 

теплопостачання) систем забезпечення параметрів мікроклімату приміщень з використанням 

поновлюваних джерел енергії та енергоефективності в будівлях. 

Пререквізити дисципліни – «Будівельна теплофізика», «Опалення», «Вентиляція», 

«Аеродинаміка вентиляції», «Кондиціювання». 

Постреквізити дисципліни – «Сучасні ресурсозберігаючі технології в системах 

цивільної інженерії», «Модернізація, реконструкція та ремонтно-відновлювальні роботи в 

будівництві та цивільній інженерії», «Ресурсо- та енергозберігаючі технології в системах 

ТГПВК»  

Компетентності: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- навички використання  інформаційних і комунікаційних технологій.; 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

- навики здійснення безпечної діяльності; 

- прагнення до збереження навколишнього середовища. 

- знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних 

стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів в 

галузі будівництва і архітектури; 

- уміння оцінювати техніко-економічні показники проекту з урахуванням впливу 

організаційно-технологічних факторів; 

- уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати роботи, пов’язані з 

проектуванням, монтажем та експлуатацією будівель та споруд шляхом використання 

аналітичних методів і методів моделювання; 

- уміння створювати продукти за спеціальністю з урахуванням усіх аспектів 

поставленої задачі, включаючи створення, просування, реалізацію та удосконалення; 

- здатність самостійно обґрунтовувати та вибирати технологічні рішення в цивільній 

інженерії, використовуючи сучасні методи технології та організації праці. 

Заплановані результати навчання.  У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен  

знати:  
- володіння достатніми знаннями в галузях суміжних з дисциплінами спеціальності, 

що дасть можливість критично аналізувати ситуацію та визначати ключові тенденції 

розвитку галузі; 



  

- отримання знань для організації комунікаційної взаємодії та вирішення 

конфліктних ситуацій у процесі формування та реалізації послуг з проектування, монтажу та 

експлуатації будівель та споруд, за допомогою сучасних інформаційних, комунікаційних та 

інноваційних технологій; 

- розуміння інструментів та стратегій, що мають відношення до діагностування та 

аналізу стану розвитку послуг з проектування, монтажу та експлуатації будівель та споруд на 

рівні, що дозволить працевлаштування за фахом, здатність ефективно використовувати на 

практиці теоретичні знання при формуванні та реалізації послуг з проектування, монтажу та 

експлуатації будівель та споруд; 

- знання основ професійно орієнтованих дисциплін спеціальності: інженерні мережі 

та споруди, наукові дослідження в теплогазопостачанні, вентиляції та кондиціюванні, 

професійна та цивільна безпека, інтелектуальна власність, іноземна мова за професійним 

спрямуванням, економічна оцінка інноваційних технологій та проектних рішень у 

будівництві та цивільній інженерії, економіка і управління підприємством; 

- поглибленні знання: проектування та реконструкція інженерних мереж та споруд, 

розробка нових технологій та нових систем теплогазопостачання, вентиляції та 

кондиціювання, захист повітряного та водного середовища. 

вміти:  
- системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово 

нових ідей в сфері послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем 

теплогазопостачання, вентиляції та кондиціювання; 

- застосовувати знання технічних характеристик, технологічних особливостей 

формування та реалізації продукту в спеціальності. 

- здійснювати пошук інформації в різних джерелах для вирішення задач в галузі 

послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем теплогазопостачання, вентиляції та 

кондиціювання; 

- ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; 

- уміння спілкуватись,  

- включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами 

(англійською, німецькою,  французькою); 

- здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних 

технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях; 

- здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою 

поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; 

- здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати 

рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. 

Методи навчання –  практичний (досліди, вправи, навчально-продуктивна праця), 

наочний (ілюстрації, демонстрації, спостереження учнів), словесний (пояснення, 

роз’яснення, розповідь, бесіда), робота з книгою (читання, вивчення, реферування, шидкий 

огляд, цитування, виклад, складання плану, конспектування, інструктаж, лекція, дискусія, 

диспут). 

Форми навчання – індивідуальна, групова, фронтальна, колективна. 

 

4. СТРУКТУРА (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) ДИСЦИПЛІНИ 

Назва змістових модулів і тем 
Кількість годин, у тому числі

 

усього л п лаб. с.р 

Змістовий модуль 1. Сучасне обладнання систем опалення, вентиляції та 

кондиціювання 

Тема 1. Тепловий контур пасивних будинків. 

Загальні принципи конструювання 
5 2   3 

Тема 2. Тепловий контур пасивних будинків. 

Зовнішні стіни. Покриття та перекриття 
5 2   3 



  

Тема 3. Тепловий контур пасивних будинків. 

Світлопрозорі конструкції. Підвищення 

теплотехнічної однорідності елементів 

зовнішніх огороджувальних конструкцій 

8 4   4 

Тема 4. Опалення пасивних будинків. Загальні 

принципи конструювання 
8 4   4 

Тема 5. Пасивні системи сонячного опалення 6 2   4 

Тема 6. Теплопостачання і вентиляція пасивних 

будинків. Загальні принципи конструювання. 
6 2   4 

Тема 7. Сонячні колектори систем 

теплопостачання 
10 4 2  4 

Тема 8. Припливно-витяжна система вентиляції  10 4 2  4 

Тема 9. Повітроелектрогенератори для пасивних 

будинків 
10 4 2  4 

Тема 10. Фотоелектричні батареї 7 2 2  3 

Разом за змістовим модулем 1 75 30 8  37 

Підготовка до екзамену 30    30 

Усього годин 105 30 8  67 

 

5. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС 

№ 

зан. 

Тема занять Кількість 

годин 

1 Тепловий контур пасивних будинків. Загальні принципи 

конструювання 
2 

2 Тепловий контур пасивних будинків. Зовнішні стіни. Покриття та 

перекриття 
2 

3-4 Тепловий контур пасивних будинків. Світлопрозорі конструкції. 

Підвищення теплотехнічної однорідності елементів зовнішніх 

огороджувальних конструкцій 

4 

5-6 Опалення пасивних будинків. Загальні принципи конструювання 4 

7 Пасивні системи сонячного опалення 2 

8 Теплопостачання і вентиляція пасивних будинків. Загальні 

принципи конструювання. 
2 

9-10 Сонячні колектори систем теплопостачання 4 

11-12 Припливно-витяжна система вентиляції 4 

13-14 Повітроелектрогенератори для пасивних будинків 4 

15 Фотоелектричні батареї 2 

 Всього: 30 
 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

зан. 

Тема занять Кількість 

годин 

1, 2 
Розрахунок сонячних колекторів систем теплопостачання пасивних 

будинків. 
4 

3, 4 Визначення основних характеристик ПЕУ 4 

 Всього: 8 
 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

Лабораторні заняття навчальним планом не передбачені 



  

 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ п/п Вид роботи / Назва теми Кількість 

годин 

    підготовка до аудиторних занять 10 

    підготовка до контрольних заходів 10 

    виконання курсового проекту або роботи - 

    опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях: 

- конвекторне та радіаторне опалення; 

- підлогове та плинтусне опалення; 

- електричне та повітряне опалення; 

- теплопостачання систем опалення та гарячого теплопостачання 

пасивних будинків 

17 

 

 

 підготовка до екзамену 30 

 Всього: 67 
 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Усний та письмовий контроль 
 

10. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Змістовий модуль 1. Сучасне обладнання систем опалення, вентиляції та 

кондиціювання 

Максимальна оцінка за змістовий модуль 100 балів.  

Оцінка поточного контролю складається з: 

 - присутності студента на лекціях – максимальна кількість – 15  2 = 30 балів;  

- присутності студента на практичних заняттях – максимальна кількість – 4  2 = 8 

балів;  

- контрольної роботи (2 теоретичних запитання, кожне з яких оцінюється по 31 балу)  

– максимальна кількість - 62 баліи.  

Оцінювання контрольної роботи:  

27-31- якщо відповіді студента на питання грамотні та обґрунтовані; студент вільно, 

впевнено володіє навчальним матеріалом;  

22-26 - якщо відповіді студента демонструють володіння навчальним матеріалом, на 

питання відповів правильно, але потребує уточнень окремих положень; схеми та формули 

мають не принципові помилки, відсутня необхідна деталізація;  

16-21 - якщо відповіді студента розкривають суть питання, але він припускається 

неточностей і помилок;  

7-15 - якщо відповіді студента демонструють часткове володіння матеріалом, але він 

не може дати пояснень щодо виконаної роботи, відповіді не повністю розкривають суть 

питання, допущені грубі помилки;  

1-6 - студент важко розуміє або зовсім не розуміє значення питань;  

0 - повна відсутність відповіді. 

Присутність студента на лекціях – 2 бали за лекцію, якщо студент був присутнім, але 

неактивно працював – 1 бал, якщо студент не був присутнім – 0 балів. 
 

Оцінювання екзамену 

До складання екзамену допускаються студенти, які повністю виконали навчальний 

план.  

Оцінювання екзамену здійснюється за 100-бальною системою і складається із суми 

балів, отриманих за відповідь на два теоретичних питання та одне практичне завдання. 



  

Максимальна сума за відповідь на одне теоретичне питання – 33 балів, за практичне завдання 

– 34 балів. 

Бали за відповідь на екзаменаційні питання нараховуються за: 

- повна відповідь на питання або незначні помилки – 30-33 бали (теоретичне 

питання) – 30-34 бали (практичне питання); 

- відповідь на питання, коли хід рішення прийнятий правильний, але присутні 

незначні помилки – 25-29 бали; 

- відповідь на питання, коли не до кінця розкрите питання – 20-24 балів; 

- відповідь на питання, коли присутні значні похибки – 15-19 балів; 

- відповідь на питання, коли воно по суті не було розкрите і були присутні грубі 

помилки – 0-14 балів. 

Підсумкова оцінка з дисципліни визначається як оцінка за екзамен. 
 

Порядок зарахування пропущених занять 

Відпрацювання пропущеного заняття з лекційного курсу здійснюється шляхом 

підготовки і захисту реферату за відповідною темою. Реферат оформлюється у вигляді 

презентації. Захист реферату відбувається відповідно до графіку консультацій викладача. 

Відпрацювання пропущеного практичного заняття здійснюється шляхом розв’язання і 

захисту задачі відповідно до графіку консультацій викладача. 
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