
 

 

ПРОГРАМА КУРСУ* 

 

ДЕНЬ 1: четвер, 22.07.2021 

08:00-08:20 Привітання та знайомство з доповідачами  

Костянтин Гура / Таня Ламмаєр 

08:20-09:50 Безліч стандартів енергоефективного будівництва: що ж найсправді 
найважливіше для практикуючого будівельника? Що говорить на користь пасивного 
будинку?   

Флоріан Ламмаєр 

09:50-10:00 Перерва на каву 

10:00-11:45 Пасивний дім: визначення, основні параметри, функціональні відмінності. 
Основи проєктування пасивних будинків.  

Проф. Мартін Ендхардт  

12:00 – 13:00 перерва на обід 

 

13:00 – 14:30 Як побудувати будинок, який буде берегти енергію, надавати комфорт 
проживання та на 100% виконувати обіцяні вимоги. Найважливіші кваліфікаційні вимоги 
та функціональні обов´язки кожного керівника будівельного проєкту.    

         Проф. Мартін Ендхардт  

14:30-14:40 Перерва на каву 

14:40-16:00 Розрахунки у PHPP: для чого це мені, як керівнику будівництва? Яку 
важливу інформацію дають розрахунки у РНРР? Приклад та рішення, які можна 
отримати із розрахунків. 

         Проф. Мартін Ендхардт  

16:00-16:10 Перерва на каву 



 

16:10-17:10 Приклади реалізованих проєктів: знайти баланс між побажаннями 
замовника, потенціалом енергозбереження, та українськими будівельними реаліями.  

Оцінка та оптимізація проєктів.  

          Флоріан Ламмаєр 

 

17:10-18:00 питання та відповіді до тем 1го дня    Флоріан Ламмаєр 

 

 

 

ДЕНЬ 2: п´ятниця, 23.07.2021 

08:00-08:15 Привітання та знайомство з доповідачем   Таня Ламмаєр 

08:15-09:50 Теплоізоляція та коефіцієнт U, найважливіше в процесі реалізації проєктів 
пасивних домів          
          Вольфганг Ренгстл 

09:50-10:00 Перерва на каву 

10:00-12:00 Теплові містки: де їх шукати та як їм запобігати? 

          Вольфганг Ренгстл 

12:00 – 13:00 перерва на обід 

 

13:00 – 14:30 Герметичність будівель, частина 1: чому це так важливо?  

Як створити безперервну оболонку у пасивних будинках з підвалом / експлуатуємим 
дахом / балконами?          
          Вольфганг Ренгстл 

14:30-14:40 Перерва на каву 

14:40-16:00 Герметичність будівель, частина 2: вікна та двері в пасивних будинках. 

          Вольфганг Ренгстл 

16:00-16:10 Перерва на каву 

16:10-17:10 перевірка якості герметичної оболонки будинку. Blower-Door та 
термографічна зйомка: як корректно робити вимірювання та що це дає керівнику 
будівництва? 

          Флоріан Ламмаєр 

17:10-18:00 питання та відповіді до тем 2го дня    Вольфганг Ренгстл 

 

 



 

ДЕНЬ 3: субота, 24.07.2021 

08:00-08:15 Привітання та знайомство з доповідачем   Таня Ламмаєр 

08:15-09:50 Матеріали для будівництва пасивних будинків в Україні: що? де? як? 
замовляти? Якість?! 

          Андрій Овчаренко 

09:50-10:00 Перерва на каву 

10:00-11:45 Керівництво будівельними проєктами та технічний нагляд при будівництві 
пасивних будинків: як це виглядає на будівельному майданчику в Німеччині.   

Флоріан Ламмаєр  

12:00 – 13:00 перерва на обід 

 

13:00 – 14:30 Керівництво будівельними проектами та технічний нагляд при будівництві 
пасивних будинків в умовах українських будівельних реалій. Які помилики є 
найчастішими? На якому етапі і за рахунок чого більшість помилок можна уникнути? 

          Андрій Овчаренко 

14:30-14:40 Перерва на каву 

14:40-16:00 питання та відповіді до тем 3го дня 

          Андрій Овчаренко 

16:00-17:00 Випускний: сертифікати учасників, обмін враженнями, фідбек по курсу, 
наступні навчальні заходи 

Таня Ламмаєр, Андрій Овчаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

З питань організації навчальних заходів на вашому підприємтсві звертайтесь за 
тел.: +38 098 766 38 95 

 

*Зміст програми курсу може бути не значно змінено за рішенням організаторів 

Всі права захищено. © 2021, Projekt Passivhaus 
 


