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Анотація. Навчальна дисципліна «Екологічний інжиніринг в 

будівництві» є складовою освітньо-професійної програми підготовки 

спеціальності 101 «Екологія». Екологічний інжиніринг дозволяє реалізувати 

ідею сталого розвитку будь-якого промислового підприємства, здатний 

одночасно скорочувати шкідливий вплив на довкілля і підвищувати 

ефективність технологічних процесів. 

Розглядаються екотехнології в будівництві - це:  

а) отримання енергії від альтернативних джерел;  

б) опалювання приміщень за допомогою випромінюючих тепло поверхонь;  

в) захист приміщень від електромагнітного і радонового забруднення;  

г) використання архітектурно-планувальних прийомів, які збільшують 

надходження сонячних променів до приміщень, або, навпаки, які забезпечують 

захист приміщень, від перегрівання сонячними променями;  

д) використання екологічно чистих і екологічно ефективних 

поліфункціональних будівельних матеріалів у конструкційних елементах 

будівель та при їх зовнішній і внутрішній обробці;  

е) використання екологічно чистих і екологічно ефективних матеріалів при 

створенні твердого покриття автодоріг, тротуарів і тому подібне;  

ж) використання ефективних інженерних рішень при озелененні території 

в умовах щільної забудови (у тому числі, озеленення вертикальних і 

горизонтальних поверхонь будівель і споруд);  

з) створення енергоефективних («пасивних») екобудинків тощо. 

 

Мета дисципліни – надання студентам теоретичних і практичних навичок 

з екологічного інжинірингу в галузі містобудівництва, а також знань технічних 

і технологічних можливостей щодо забезпечення оптимальної якості 

середовища життя.  

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA


У результаті вивчення курсу студент повинен: 

знати: 

- закони, принципи і правила екології, які лежать в основі екологічного 

ефективного містобудівництва та управління урбоекосистемами. 

- особливості урбоекосистем, які зумовлюють напрямки екологічного 

інжинірингу в будівництві.  

- конструктивні та оздоблювальні матеріали на натуральній основі. 

- екологічні засади екологічного інжинірингу в будівництві.  

- критерії оцінки екологічності продукції будівельної індустрії. 

- структуру та форми реалізації екологічної реконструкції та 

оздоровлення урбанізованого середовищ;  

- основні положення щодо влаштування екопоселень.  

- вимоги до еколого-інтелектуальних будівель і споруд.  

- системи еколого-інтелектуального житла і еколого-оздоровчих об'єктів; 

- основні характеристики біопозитивних «розумних» будинків та споруд. 

вміти: 

- приймати принципові рішення щодо проектування нового будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту будівель;  

 - оцінювати вплив будівництва на навколишнє природне середовище і 

здоров'я людей; 

- вирішувати екологічні проблеми містобудівництва тільки за умови 

екологічності і енергоефективності технологій;  

- приймати стратегічні рішення на підставі екологічної стандартизації і 

екологічної сертифікації конструктивних і оздоблювальних будівельних 

матеріалів; 

Змістовні модулі дисципліни: 

Змістовний модуль 1: Закони, принципи і правила екології, які лежать в 

основі екологічного ефективного містобудівництва та управління 

урбоекосистемами. Особливості урбоекосистем, які зумовлюють напрямки 

екологічного інжинірингу в будівництві. Конструктивні та оздоблювальні 

матеріали на натуральній основі. Екологічні засади екологічного інжинірингу в 

будівництві.  

Змістовний модуль 2: Фактори внутрішнього і зовнішнього середовища 

приміщень та їх вплив на здоров’я людей. Інженерні рішення, які дозволяють 

захистити та оптимізувати міське середовище. Засоби екологічного 

інжинірингу, що забезпечують екологічну рівновагу в системі «місто-природа». 

Пасивне і активне використання енергоносіїв, здатних до самовідтворення. 

Утилізація і вторинне використання промислових відходів. Теплові насоси. 
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