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Лекційне навчання базується на викладанні теоретичного курсу, що
розроблено провідними фахівцями в сфері енергетичної ефективності
Німеччини, Австрії, Швейцарії та України. Навчальні матеріали – унікальні
і надані Енерго-інноваційному Хабу ПДАБА в рамках проекту «Реформи у
сфері енергоефективності в Україні», що виконується Німецьким товариством
міжнародного співробітництва (GIZ) за дорученням Уряду Німеччини.
Викладання курсу розглядається як пілотний проект GIZ, який
запроваджується лише у двох вищих навчальних закладах України. Більш
детальну інформацію про проект та Енерго-інноваційний Хаб отримайте за
посиланням https://pgasa.dp.ua/eih/

освітня програма: 
"Енергоаудит та енергоефективність в будівництві" 

https://pgasa.dp.ua/eih/


Практичне навчання проводиться на базі обладнаної лабораторії з
енергоаудиту та енергосертифікації Енерго-інноваційного Хабу. Ви отримаєте
можливість ознайомитись та працювати з сучасним обладнанням та матеріалами,
що надано в рамках проекту. Більш детальну інформацію про обладнання і
партнерів проекту отримайте із 3-D туру Енерго-інноваційному Хабу за
посиланням https://my.matterport.com/show/?m=RPoBNQxHXYw /

освітня програма: 
"Енергоаудит та енергоефективність в будівництві" 

https://my.matterport.com/show/?m=RPoBNQxHXYw
https://pgasa.dp.ua/profesijna-atestatsiya/


Експериментальні наукові дослідження 



Дипломовані фахівці з енергоефективності

Апонюк 
Анастасія 
Сергіївна

ЕМ-19-мп

Проектування 
енергоефективного 
житлового будинку з 
мансардним поверхом.

Design of a multi-apartment 
four-storey residential building 
with an attic floor

Діденко Юлія 
Ігорівна ЕМ-19-мп

Проектування 
енергоефективногожи
тлового будинку в м. 
Новомосковськ

Design of a 24-apartment 
residential building in 
Novomoskovsk

Ляшенко 
Ельміра 
Шабанівна

ЕМ-19-мп
Проектування 
енергоефективного 
будинку в м. Дніпро

Design of an energy efficient 
house in Dnipro

Тимченко 
Анастасія 
Володимирівна

ЕМ-19-мп

Капітальний ремонт з 
утеплення фасаду 
житлового будинку в 
м. Дніпро

Overhaul with the facade
insulation of a residential
building in Dnipro

Чабан 
Андрій 
Анатолійович

ЕМ-19-мп

Проектування 
енергоефективного 11-
поверхового 
житлового будинку м. 
Дніпро

Design of an energy-efficient 
11-storey residential building in 
Dnipro

Чистова 
Анастасія 
Вадимівна

ЕМ-19-мп

Проектування 
енергоефективного 
двоповерхового 
житлового будинку

Design of an energy efficient
two-storey residential building

Комплексне дослідження параметрів мікроклімату житлового
будинку у м. Херсоні
Пригорницька К.В.

Моніторинг параметрів мікроклімату в будівлях позашкільних
спортивних навчальних закладів
Колохов О.В.

Порівняльний аналіз параметрів мікроклімату житлових
малоповерхових будинків з різними системами опалення
Бондаренко А.

Теми дипломів магістрів-професійників Теми дипломів магістрів-науковців 



ПРОФЕСІЙНА АТЕСТАЦІЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ 
НАМІР ПРОВАДИТИ ДІЯЛЬНІСТЬ ІЗ 

СЕРТИФІКАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ТА ОБСТЕЖЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ

Контакти:
Голова атестаційної комісії: к.т.н., с.н.с. Коваль Олена Олександрівна
Тел. +38(050) 929-99-55 viber
Тел. +38 (098) 091-15-65
E-mail: 13koval@gmail.com
Адреса: 49600, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24а, каб. 256а
Секретар атестаційної комісії к.т.н. 
Ляховецька-Токарєва Марина Марківна
E-mail: marin2004.2017@gmail.com
Тел. +38 (097) 923-47-73 viber
Тел. +38 (095) 380-34-95
Адреса: 49600, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24а, каб. 1209

http://pgasa.dp.ua/profesijna-atestatsiya

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури проводить професійну підготовку
та атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної
ефективності та обстеження інженерних систем

За курсом "Сертифікація енергетичної
ефективності будівель" видано 28 
атестатів. 
За курсом "Обстеження інженерних
систем будівель" видано 9 атестатів.

mailto:13koval@gmail.com
mailto:marin2004.2017@gmail.com


Підготовка енергоаудиторів для 
роботи з Фондом 
Енергоефективності
Використовуючи новітні матеріали, отримані в рамках 
роботи в проекті, за курсом «Підготовка енергоаудиторів
для роботи з Фондом Енергоефективності" 
видано 20 сертифікатів. 

Придніпровська державна академія будівництва та 
архітектури (http://pgasa.dp.ua/profesijna-atestatsiya)







Меморандуми про співробітництво 
З метою визначення напрямків співробітництва для забезпечення сталого розвитку «Енерго-інноваційного Хабу –
платформи для підготовки кваліфікованих фахівців у сфері енергоефективності», були підписані Меморандуми між
Енерго-інноваційним Хабом ПДАБА та наступними вендерами:

ТОВ «АСКОНА-ПІВДЕНЬ»
ТОВ «ЮДК»
ТОВ «БУДМАЙСТЕР»
Асоціація «Центр впровадження енергозберігаючих і інноваційних технологій»
Приватне будівельно-монтажне підприємство «СТРОЇТЕЛЬ-П»
Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив 
«ДОСТУПНЕ ЖИТЛО УКРАЇНИ»»
ТОВ «ЕНЕРДЖИ СТАТУС ЕСТЕЙТ»
ТОВ «MAPEI Україна»
Дочірне підприємство «КАПАРОЛ Україна»
ТОВ «ПЛАТО-ПЛЮС»
ТОВ «РЕХАУ»
ТОВ «ВЕКА Україна»
ДП «ГЕРЦ Украіна»

ТОВ «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (Україна)»
ТОВ «ВЕНТОКС»
ТОВ «ТЕРМОКОНТРОЛЬ-УКРАЇНА»
Громадська спілка «АЛЬЯНС АКТИВНОГО БУДИНКУ УКРАЇНИ»



ДніпроХаб - платформа для навчальних
та просвітницьких заходів в сфері енергоефективності

Сучасна 
освіта 

(підвищення 
кваліфікації

ПТУ, 
ЗВО

Бізнес



https://pgasa.dp.ua/eih/

https://pgasa.dp.ua/eih/


Контакти Хабу
 https://www.facebook.com/Energy-Innovation-Hub-

%D0%94%D0%92%D0%9D%D0%97-
%D0%9F%D0%94%D0%90%D0%91%D0%90-
108600077255096/

Керівник Енерго-інноваційного Хабу 
Євген Юрченко

https://www.facebook.com/Energy-Innovation-Hub-%D0%94%D0%92%D0%9D%D0%97-%D0%9F%D0%94%D0%90%D0%91%D0%90-108600077255096/
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