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Вступ 
Навчальна дисципліна “Будівельна фізика” вивчається у 5, 6 

та 7 семестрах. Вона складається з чотирьох частин: “Будівельна 

кліматологія”, “Будівельна теплофізика”, “Архітектурно-

будівельна акустика”, “Архітектурно-будівельна світлотехніка”. 

На практичних заняттях студенти під керівництвом 

викладачів виконують індивідуальні розрахункові завдання. 

Самостійна та індивідуальна робота є продовженням 

практичних занять в тому сенсі, що студенти після консультацій 

з викладачем завершують роботу над завданнями самостійно.  

Анотація 
Навчальна дисципліна “Будівельна фізика” читається 

паралельно з навчальними дисциплінами “Архітектурне 

проектування” та “Архітектурні конструкції” в п’ятому та 

шостому  семестрах. При виконанні курсових проектів з даних 

дисциплін студенти використовують методи будівельної фізики 

для проектування сприятливого архітектурного середовища 

(природне і штучне освітлення, видимість і акустичний комфорт 

в залах для глядачів, тепловологісний режим, інсоляція, 

сонцезахист, захист від шуму), а також – при проектуванні 

огороджувальних конструкцій. Методи будівельної фізики 

використовуються також при містобудівному проектуванні. 

Ключові слова: будівельна фізика, робоча програма, 

теплофізика, акустика, світлотехніка. 

Аbstract 
This academic discipline “Building physics” is read in parallel 

with the academic disciplines “Architectural desing” and 

“Architectural construction” in the fifth and sixth semesters. When 

performing course projects on these disciplines, students use methods 

of building physics to design a favorable architectural environment 

(natural and artificial lighting, visibility and acoustic comfort in the 

halls for spectators, thermal conditions, insolation, sunscreen, noise 

protection); when designing fencing structures. Methods of building 

physics are also used in urban planning. 

Keywords: building physics, program, thermophysics, acoustics, 

lighting engineering.  
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1. Опис предмета навчальної дисципліни 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 
рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна 
форма  

навчання 

заочна 
форма 
навчання 

Кількість 
кредитів – 9 

Галузь знань 
19 “Архітектура 
та будівництво” 

Обов’язкова 
Нормативна 

Модулів – 3 Рік підготовки: 

Змістових 
модулів – 6 

3-й, 4-й – 

Спеціальність 
191  

“Архітектура та 
містобудування” 

Семестр 
5, 6, 7-й – 

Загальна 
кількість 

годин – 270 

Лекції – 50 год.: 
5-й семестр – 18 год. 
6-й семестр – 16 год. 
7-й семестр – 16 год. 

– 

Тижневих 
годин для 

денної 
форми 

навчання: 

5-й семестр: 
аудиторних 

– 2 
СРС – 3,1 
6-й семестр: 
аудиторних 

– 2 
СРС – 3,3 
7-й семестр: 
аудиторних 

– 2 

СРС – 3,1 
 
 

Рівень вищої 
освіти: 

І (бакалаврський) 

Практичні – 46 год.: 
5-й семестр – 16 год. 
6-й семестр – 14 год. 
7-й семестр – 16 год. 

 – 

Лабораторні – 10 год.: 
5-й семестр – 2 год. 
6-й семестр – 0 год. 
7-й семестр – 8 год. 

– 

Самостійна робота – 140 год. 
5-й семестр – 42 год. 
6-й семестр – 48 год. 
7-й семестр – 50 год. 

– 

Індивід. робота – 24 год. 
5-й семестр –  
12 год. (РГР-1) 
6-й семестр –  
12 год. (РГР-2) 
7-й семестр – 0 

– 

Вид контролю:  
5-й семестр – іспит 
6-й семестр – залік 
7-й семестр – іспит 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять та 
індивідуальної і самостійної роботи становить 39% до 61%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни “Будівельна фізика” є системне 

засвоєння знань в галузі архітектурного проектування, зважаючи 

на складні і різнобічні фізико-технічні впливи на містобудівні 

комплекси, окремі архітектурні об’єкти та їх конструкції.  

Завданнями вивчення дисципліни є опанування методів 

створення сприятливого архітектурного середовища з 

урахуванням впливів зовнішніх факторів.  

У результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати: 
- основні архітектурно-кліматичні параметри та їх вплив на 

архітектурні об’єкти; 
- методи теплофізичного проектування огороджувальних 

конструкцій; 
- методи проектування природного та штучного освітлення; 
- методи розрахунку інсоляції та сонцезахисту; 
- способи використання сонячної енергії в архітектурі; 
- методи розрахунку видимості в залах для глядачів; 
- методи акустичного проектування залів для мовних і 

музичних програм; 
- методи  проектування звукоізоляції  огороджувальних  

конструкцій та захисту від шуму у містобудуванні. 

вміти: 
- визначити архітектурно-кліматичні параметри населеного 

пункту; 
- виконати теплотехнічні розрахунки огороджувальних 

конструкцій; 
- розрахувати світлотехнічні  характеристики  природного  

освітлення приміщень різного призначення; 
- розрахувати  тривалість  інсоляції  приміщень   та  

оптимальний інсоляційний режим території забудови; 
- розрахувати та запроектувати сонцезахисні пристрої; 
- розрахувати підйом рядів місць для глядачів; 
- виконати акустичні розрахунки залів різного призначення; 
- розрахувати звукоізоляцію огороджувальних конструкцій 

приміщень. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 

МОДУЛЬ 1 (5-й семестр) 
АРХІТЕКТУРНА КЛІМАТОЛОГІЯ ТА БУДІВЕЛЬНА 

ТЕПЛОФІЗИКА ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  
АРХІТЕКТУРНА КЛІМАТОЛОГІЯ  

Вступ. Мета і задачі будівельної фізики, її роль у підготовці 

архітекторів. 

 
Тема 1. Фізико-географічні фактори.  

Кліматичні впливи на містобудівні об’єкти 
Географічна широта місцевості, рельєф та висота над рівнем 

моря, природні водойми, зелені масиви тощо. Кліматичні 

фактори (сонячна радіація, температура та вологість повітря, 

атмосферні опади, вітровий режим) та їх впливи на об’ємно-

планувальні та композиційні рішення архітектурних комплексів 

та окремих будівель, на вибір матеріалів і конструкцій для 

зовнішніх огороджень. Природно-кліматичне районування 

України. 

 

Тема 2. Мікроклімат 
Мікроклімат територій: формування та підтримання 

оптимального мікроклімату населених місць, їх температурно-

вологісного, вітрового та інсоляційного режимів засобами 

планування, благоустрою та озеленення території.  

Мікроклімат приміщень: параметри оптимальних, 

комфортних умов експлуатації цивільних та виробничих 

приміщень. Класифікація приміщень за їх температурно-

вологісним режимом експлуатації. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
БУДІВЕЛЬНА ТЕПЛОФІЗИКА  ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ 

КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ  
 

Тема 3. Фізичні основи будівельної теплофізики  
Теплові величини: теплопровідність, теплосприймання, 

теплове випромінювання. Теплотехнічні характеристики 

будівельних матеріалів. Теплофізична класифікація 

огороджувальних конструкцій і умови їх експлуатації. 

 

Тема 4. Теплопередача за стаціонарних умов в 
огороджувальних конструкціях 

Види теплопередачі. Теплопередача за стаціонарних умов. 

Опір теплопередачі термічно однорідних та неоднорідних 

огороджувальних конструкцій. Мінімально допустиме значення 

опору теплопередачі. Розрахунок необхідної товщини 

теплоізоляційного шару конструкції. Розрахунок температур на 

поверхні та у товщі однорідної огороджувальної конструкції.  

 
Тема 5. Теплопередача за нестаціонарних умов в 

огороджувальних конструкціях 
Теплопередача за нестаціонарних умов. Теплова інерція та 

теплостійкість огороджувальних конструкцій. Шар різких 

коливань температури. Вплив сонячної радіації на режим 

експлуатації огороджувальних конструкцій. Амплітуда коливань 

температури внутрішньої поверхні огороджувальної 

конструкції. Розрахунок теплостійкості за літніх умов.  

 

Тема 6. Теплозасвоєння підлог  
Теплозасвоєння поверхнею підлоги. Показник 

теплозасвоєння поверхнею підлоги, його максимально 

допустиме значення. Розрахунок показника теплозасвоєння 

поверхнею підлоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Тема 7. Вологісний стан матеріалів огороджувальних 
конструкцій 

Причини зволоження огороджувальних конструкцій та його 

негативні наслідки. Засоби захисту від різних видів вологи. 

Гідрофільні та гідрофобні будівельні матеріали. Сорбційне 

зволоження матеріалів та конструкцій. Допустиме за 

теплоізоляційними характеристиками збільшення вологості 

матеріалу. Паропроникність та опір паропроникності 

огороджувальних конструкцій.  

 
Тема 8. Вологісний режим огороджувальних конструкцій 
Розрахунок вологісного режиму огороджувальних 

конструкцій за стаціонарних умов дифузії водяної пари. 

Конструктивні заходи щодо забезпечення нормального 

тепловологісного стану огороджувальних конструкцій. 

 

Тема 9. Повітропроникність огороджувальних конструкцій 
Процеси аерації, інфільтрації та ексфільтрації за умов 

теплового та вітрового напору. Повітропроникність 

огороджувальних конструкцій. Допустимі значення 

повітропроникності огороджувальних конструкцій. Вплив 

повітропроникності на теплозахисні якості огороджувальних 

конструкцій. Розрахунок повітропроникності багатошарової 

конструкції. 

  

МОДУЛЬ 2 (6-й семестр) 

АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА АКУСТИКА 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

АКУСТИКА ПРИМІЩЕНЬ 
 

Тема 1. Вступ. Роль і значення архітектурно-будівельної 
акустики. Звукові коливання 

Задачі архітектурно-будівельної акустики та її значення в 

створенні акустичного комфорту в залових приміщеннях, 

благоустрої населених місць, захисті від шкідливого впливу 

шуму.  
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Фізична, геометрична та фізіологічна акустика – основа 

архітектурно-будівельної акустики. Звукові коливання та їх 

частотні характеристики. Гармонійні коливання. Частота, 

амплітуда, період, фаза. Періодичні коливання. Теорема Фур’є. 

Гармоніки. Акустичний резонанс. Аперіодичні коливання. 

Музичний тон і звук, шум. Сприйняття звукових коливань. 

Гучність звуку, висота, тембр. Поріг чутності, больовий поріг. 

Розповсюдження звуку в повітрі. 

 

Тема 2. Розповсюдження звуку в приміщеннях 
Основні характеристики звукового поля: звуковий тиск, 

коливальна швидкість. Акустичні процеси в закритих 

приміщеннях: дифракція і рефракція звуків; інтерференція 

звуків і стоячі хвилі; дифузне звукове поле. Рівень звукового 

тиску: одиниця виміру; спектри звуків; сумарний рівень 

звукового тиску. 

 

Тема 3. Зорове сприйняття і видимість в залах для глядачів 
Видимість, її різновиди. Зорове сприйняття та фактори, що на 

нього впливають. Роздільний кут та його значення для різних 

видовищ. Кути  і конус ясного бачення. Периферійний зір. 

Геометричні умови зорового сприйняття (кути охоплення, 

вертикальні і горизонтальні кути бачення, граничні віддалення і 

наближення глядачів) та простір для розміщення місць для 

глядачів. Геометричні умови видимості і способи розміщення 

місць в плані і на розрізі залу (двовимірна модель видимості). 

Фокусні лінії, форми рядів в плані залу та  тривимірна модель 

видимості.    

 

Тема 4. Основи геометричної акустики 
Вплив форми огороджувальних поверхонь приміщень на 

розподіл відбитої звукової енергії. Фокусування і розсіювання 

звукової енергії. Корисні і шкідливі відбиття звуків. Умови 

застосування методів геометричної акустики. Побудова 

відбитих променів від плоских та криволінійних форм. 

Відбиваючі властивості поверхонь куполів, склепінь, оболонок.  
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Тема 5. Явище луни 
Явище луни в приміщеннях. Геометричний спосіб 

дослідження областей можливого виникнення луни. Засоби 

виключення можливості виникнення луни та фокусування 

звуків. Побудова форми і положення акустичних екранів (форми 

залів в плані та поздовжніх розрізів). 

 

Тема 6. Реверберація звуку та розрахунки її часу. 
 Розбірливість  мови в залах 

Процес реверберації. Стандартний час реверберації. 

Оптимальний час реверберації. Залежність часу реверберації від 

об’єму приміщення та звукопоглинання (графіки). Коефіцієнт 

звукопоглинання. Еквівалентна площа звукопоглинання. 

Розрахунок часу реверберації для різного заповнення залу та 

частот. Коригування часу реверберації за рахунок зміни 

звукопоглинання. Розбірливість мови в залах: розрахунок та 

експериментальне визначення. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
БОРОТЬБА З ШУМОМ В АРХІТЕКТУРІ  

ТА МІСТОБУДУВАННІ 
 

Тема 7. Задачі захисту від шуму 
Роль архітектора в розв’язанні питань захисту від шуму. 

Вплив шуму на здоров’я та продуктивність праці. Шум і його 

джерела. Класифікація шумів. Спектр шуму. Вимірювання 

рівнів шуму. Нормування рівня шуму в приміщеннях різного 

призначення (нормована частотна характеристика ізоляції 

повітряного шуму, індекс ізоляції повітряного шуму та його 

нормовані значення, нормована частотна характеристика 

приведеного рівня ударного шуму, індекс приведеного рівня 

ударного шуму та його нормовані значення, побудова дійсної 

частотної характеристики ізоляції повітряного шуму під час 

проектування). Засоби боротьби з шумом. 
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Тема 8. Архітектурно-планувальні та конструктивні  
засоби боротьби з шумом 

Архітектурно-планувальні засоби боротьби із шумом при 

проектуванні будівель. Конструктивні засоби по підвищенню 

шумозахисних властивостей стін, вікон, вентиляційних каналів 

та інших елементів будівель. Розповсюдження шуму в умовах 

забудови. Допустимі рівні міського шуму. Містобудівні засоби 

боротьби з шумом. Поняття про карти шуму. Шумозахисні 

властивості зелених насаджень. Шумозахисні екрани. Принципи 

дії. Види, конструкції екранів. 

 

 

МОДУЛЬ 3 (7- й семестр) 
АРХІТЕКТУРНА СВІТЛОТЕХНІКА 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРИРОДНОГО ОСВІТЛЕННЯ  
 

Тема 1. Архітектурна світлотехніка: предмет і задачі.  
Основні поняття 

Вступ. Архітектурна світлотехніка: предмет і задачі.  

Значення природного та штучного освітлення будинків, 

приміщень населених місць. Роль природного і штучного 

освітлення при вирішенні архітектурно-композиційних задач. 

Значення освітлення для експлуатації будівель. Санітарно-

гігієнічні властивості природного освітлення. Оптична частина 

електромагнітного спектру. Видиме, інфрачервоне та 

ультрафіолетове випромінювання та їх властивості.  

Світлотехнічні величини: визначення, одиниці виміру, 

залежності між ними (світловий потік, сила світла, освітленість, 

яскравість, світимість, коефіцієнти відбиття, пропускання та 

поглинання). 
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Тема 2. Моделювання природного освітлення 
Пряме та розсіяне сонячне світло. Зв’язок з ними задач 

інсоляції приміщень та території, сонцезахисту приміщень, 

задач використання сонячної енергії в архітектурі, забезпечення 

природного освітлення приміщень.  

Моделювання прямого сонячного світла (орбіта Землі та 

відстань від Землі до Сонця, сонячний час, схилення Сонця, 

координати Сонця, визначення сонячного часу сходу та заходу 

Сонця, яскравість Сонця та  його світлова стала, маса 

атмосфери, коефіцієнт світлопрозорості атмосфери, освітленість 

площин різної орієнтації). Побудова сонячних карт (графіків 

Дунаєва). Побудова ліній ходу тіней.  

 

Тема 3. Моделі небозводу. Графіки Данилюка 
Моделювання розсіяного сонячного світла (моделі небозводу 

та їх недоліки)). Світлотехнічні закони “проекцій тілесного 

кута” та подібності для рівнояскравого небозводу. Поняття про 

геометричний коефіцієнт природного освітленості (ГКПО) та 

його моделювання за допомогою графіків Данилюка. Коефіцієнт 

природної освітленості та його відмінності від геометричного 

коефіцієнта природної освітленості. 

 

Тема 4.  Нормування та розрахунок природного  
освітлення приміщень 

Світлокліматичне районування території України. 

Визначення КПО з урахуванням коефіцієнта світлового клімату. 

Нормування КПО для виробничих приміщень, зважаючи на 

розряд зорової роботи, світлові характеристики об’єкта 

розпізнавання та фону. Нормування КПО для приміщень 

цивільних будівель залежно від їх призначення та положення 

робочої площини. Нормування при суміщеному освітленні. 

Розрахунок бокового, верхнього та комбінованого освітлення за 

допомогою графіків Данилюка. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
ІНСОЛЯЦІЯ ТА СОНЦЕЗАХИСТ.  

ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 
Тема 5. Інсоляція  

Інсоляція населених місць і будівель. Позитивний та 

негативний вплив інсоляції і сонячної радіації в містобудуванні 

та архітектурі. Залежність умов інсоляції від траєкторії руху 

сонця, широти місцевості, пори року, містобудівельної ситуації. 

Побудова тіньових масок (вікна, забудови, рельєфу) та 

визначення тривалості інсоляції приміщень та території. 

Нормативна тривалість інсоляції та архітектурно-планувальні 

заходи її забезпечення. Недоліки нормування.  

 
Тема 6. Сонцезахист 

Задачі захисту приміщень від надмірної інсоляції, перегріву 

та блискості. Сонцезахисні та світлорегулюючі пристрої 

(класифікація, принципи та області застосування). Визначення 

сонцезахисних кутів. Типові помилки при проектуванні СЗП.  

 

Тема 7. Використання сонячної енергії 
Моделювання прямої та розсіяної сонячної радіації (сонячна 

стала, інтегральний коефіцієнт прозорості атмосфери та його 

залежність від маси атмосфери, опромінення площин різної 

орієнтації). Пасивні та активні методи використання сонячної 

енергії. Методи пасивного сонячного опалення, їх недоліки і 

переваги. Умови ефективного прямого (пасивного) 

використання сонячної енергії. Поняття про геліосистеми і 

геліосвітлення. Одноступінчаста і двохступінчаста 

трансформація сонячного світла. 

 
Тема 8. Штучне освітлення. Джерела світла та  

освітлювальні прилади  
Роль штучного освітлення в створенні архітектурного 

середовища, його утилітарне та художньо-естетичне значення. 

Види джерел світла, їх основні характеристики, призначення. 

Освітлювальні прилади і їх типи. Конструкції світильників. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових  

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

Усього 
у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 

МОДУЛЬ 1 (5-й семестр) 
АРХІТЕКТУРНА КЛІМАТОЛОГІЯ ТА БУДІВЕЛЬНА 

ТЕПЛОФІЗИКА ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 
Змістовий модуль 1. Архітектурна кліматологія 

Тема 1. Вступ. Фізико-

географічні фактори.  

Кліматичні впливи на 

містобудівні об’єкти 

10 2 2 - 2 4 

Тема 2. Мікроклімат 8 2 - 2 - 4 

Разом за змістовим 
модулем 1 

18 4 2 2 2 8 

Змістовий модуль 2. Будівельна теплофізика 
огороджувальних конструкцій будівель 

Тема 3. Фізичні основи 

будівельної теплофізики 
6 2 - - - 4 

Тема 4. Теплопередача 

за стаціонарних умов в 

огороджувальних 

конструкціях 

13 2 4 - 2 5 

Тема 5. Теплопередача 

за нестаціонарних умов в 

огороджувальних 

конструкціях 

11 2 2 - 2 5 

Тема 6. Теплозасвоєння 

підлог 
11 2 2 - 2 5 

Тема 7. Вологісний стан 

матеріалів огороджу-

вальних конструкцій 

7 2 - - - 5 
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продовження таблиці 
1 2 3 4 5 6 7 

Тема 8. Вологісний 

режим огороджувальних 

конструкцій 
13 2 4 - 2 5 

Тема 9. Повітропроник-

ність огороджувальних 

конструкцій 
11 2 2 - 2 5 

Разом за змістовим 
модулем 2 

72 14 14 - 10 34 

Усього годин 90 18 16 2 12 42 
МОДУЛЬ 2 (6-й семестр) 

АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА АКУСТИКА 
Змістовий модуль 1. Акустика приміщень 

Тема 1. Вступ. Роль і 

значення архітектурно-

будівельної акустики. 

Звукові коливання 

8 2 - - - 6 

Тема 2. Розповсюдження 

звуку в приміщеннях 
8 2 - - - 6 

Тема 3. Зорове 

сприйняття і видимість в 

залах для глядачів 
16 2 4 - 4 6 

Тема 4. Основи 

геометричної акустики 
12 2 2 - 2 6 

Тема 5. Явище луни 12 2 2 - 2 6 

Тема 6. Реверберація зву-

ку та розрахунки її часу. 

Розбірливість  мови в залах 
16 2 4 - 4 6 

Разом за змістовим 
модулем 1 

72 12 12 - 12 36 

Змістовий модуль 2.  
Боротьба з шумом в архітектурі та містобудуванні 

Тема 7. Задачі захисту 

від шуму 
10 2 2 - - 6 
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продовження таблиці 
1 2 3 4 5 6 7 

Тема 8. Архітектурно-

планувальні та конструктив-

ні засоби боротьби з шумом 
8 2 - - - 6 

Разом за змістовим 
модулем 2 18 4 2 - - 12 

Усього годин 90 16 14 - 12 48 
МОДУЛЬ 3 (7-й семестр) 

АРХІТЕКТУРНА СВІТЛОТЕХНІКА 
Змістовий модуль 1. Моделювання природного освітлення 
Тема 1. Архітектурна 

світлотехніка: предмет і 

задачі. Основні поняття 
12 2 - 4 - 6 

Тема 2. Моделювання 

природного освітлення 
8 2 - - - 6 

Тема 3. Моделі небозводу. 

Графіки Данилюка 
8 2 - - - 6 

Тема 4.  Нормування та 

розрахунок природного  

освітлення приміщень 
22 2 8 4 - 8 

Разом за змістовим 
модулем 1 50 8 8 8 - 26 

Змістовий модуль 2. Інсоляція та сонцезахист. 
Використання сонячної енергії 

Тема 5. Інсоляція  14 2 6 - - 6 

Тема 6. Сонцезахист 10 2 2 - - 6 

Тема 7. Використання 

сонячної енергії 
8 2 - - - 6 

Тема 8. Штучне освітлен-

ня. Джерела світла та  

освітлювальні прилади 
8 2 - - - 6 

Разом за змістовим 
модулем 2 40 8 8 - - 24 

Усього годин 90 16 16 8 - 50 
Всього по курсу 270 50 46 10 24 140 
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5. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми 
К-сть 
годин 

МОДУЛЬ 1 (5-й семестр) 
Змістовий модуль 1 

1. Аналіз кліматичних параметрів району будівництва 2 

Змістовий модуль 2 

2. 
Теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни за 

зимових стаціонарних умов 
4 

3. 
Розрахунок теплостійкості зовнішньої стіни за 

літніх умов 
2 

4. Розрахунок теплозасвоєння поверхні підлоги     2 

5. Оцінка вологісного стану зовнішньої стіни 4 

6. Розрахунок повітропроникності зовнішньої стіни 2 

Разом 16 
МОДУЛЬ 2 (6-й семестр) 

Змістовий модуль 1 
1. Розрахунок видимості в залі кінотеатру 4 

2. Побудова відбитих звукових променів в залі 2 

3. Аналіз відбиваючих поверхонь на можливість 

утворювати луну, визначення місць 

розташування звукопоглинаючих матеріалів 

2 

4. Розрахунок часу реверберації  та його коригування 4 

Змістовий модуль 2 

5. Розрахунок індексу ізоляції повітряного шуму 2 

Разом 14 
МОДУЛЬ 3 (7-й семестр) 

Змістовий модуль 1 

1. Розрахунок і нормування природної освітленості 

приміщення 
8 

Змістовий модуль 2 

2. Розрахунок тривалості інсоляції приміщення 6 

3. Розрахунок сонцезахисних кутів 2 

Разом 16 
Всього по курсу 46 
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6. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

К-сть 

годин 

МОДУЛЬ 1 (5-й семестр) 
Змістовий модуль 1 

1. 
Аналіз температурно-вологісного режиму 

приміщення 
2 

Разом 2 
МОДУЛЬ 3 (7-й семестр) 

Змістовий модуль 1 

1. 
Визначення світлотехнічних характеристик 

матеріалів і поверхонь 
4 

2. Аналіз світлового мікроклімату приміщення 4 

Разом 8 
Всього по курсу 10 

 
 

7. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної 

форми навчання: 

– підготовка до аудиторних занять (0,5 год./1 год. занять) – 

53 години; 

– підготовка до контрольних заходів (6 год. на 1 кредит) – 54 

години; 

– самостійна робота над курсом – 33 години. 
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7.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 
з/п 

Назва теми Короткий зміст 
К-сть 
годин 

1 2 3 4 

МОДУЛЬ 1 
Змістовий модуль 1 

1. 

Фізико-геогра-

фічні фактори. 

Кліматичні 

впливи на місто-

будівні об’єкти 

Назвати кліматичні фактори та 

пояснити їх позитивний і 

негативний впливи на об’ємно-

планувальні та конструктивні 

рішення архітектурних 

комплексів, окремих будівель та 

вибір матеріалів. 

1 

2. Мікроклімат 

Назвати засоби формування та 

підтримання оптимального 

мікроклімату населених міст. 

Назвати параметри мікроклімату 

приміщень та їх раціональні 

значення для житлових будівель. 

1 

Разом за змістовим модулем 1 2 
Змістовий модуль 2 

3. 
Фізичні основи 

будівельної 

теплофізики 

Назвіть види теплопередачі. 

Наведіть теплотехнічні характер-

ристики будівельних матеріалів та 

одиниці їх вимірювання.  

1 

4. 

Теплопередача 

за стаціонарних 

умов в огороджу-

вальних 

конструкціях 

Дайте характеристику 

стаціонарним і нестаціонарним 

умовам теплопередачі. Поясніть, 

як визначити необхідну товщину 

утеплювача.  

2 

5. 

Теплопередача 

за не стаціонар-

них умов в ого-

роджувальних 

конструкціях 

Поясніть, як пов’язані теплова 

інерція огороджувальної 

конструкції та її теплостійкість; 

яким чином можна підвищити 

теплостійкість. 

1 

6. 
Теплозасвоєння 

підлог 

Поясніть за яких умов недоцільно 

проводити розрахунок 

теплозасвоєння підлоги. 

1 
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продовження таблиці 
1 2 3 4 

7. 

Вологісний 

стан матеріалів 

огороджуваль-

них конструкцій 

Назвіть причини зволоження 

конструкцій,  його негативні 

наслідки та засоби захисту від 

різних видів вологи. 

1 

8. 

Вологісний 

режим огороджу-

вальних 

конструкцій 

Поясніть причини виникнення 

дифузії водяної пари крізь 

огороджувальні конструкції. 

2 

9. 

Повітропроник

ність 

огороджуваль-

них 

конструкцій 

Назвіть причини інфільтрації та 

ексфільтрації повітря та поясніть 

вплив повітропроникності на тепло-

захисні якості огороджувальних 

конструкцій. Поясніть принципи 

нормування повітропроникності. 

1 

Разом за змістовим модулем 2 9 
Усього 11 

МОДУЛЬ 2 

Змістовий модуль 1 

1. 

Роль і значення 

архітектурно-

будівельної 

акустики. Зву-

кові коливання 

Розкрийте задачі архітектурно-

будівельної акустики. Назвіть 

характеристики звукових 

коливань. Поясніть особливості 

сприйняття звуку людиною. 

1 

2. 
Розповсюдження 

звуку в 

приміщеннях 

Назвіть основні характеристики 

звукового поля та одиниці їх 

вимірювання. Поясніть, які 

акустичні  процеси можуть 

відбуватися в закритих 

приміщеннях. 

1 

3. 

Зорове сприй-

няття і види-

мість в залах 

для глядачів 

Назвіть фактори, що впливають на 

зорове сприйняття. Поясніть, що 

визначають геометричні умови 

зорового сприйняття. Поясніть 

преваги і недоліки різних способів 

розміщення місць для глядачів в 

плані і на розрізі залу. 

2 
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продовження таблиці 
1 2 3 4 

4. 
Основи 

геометричної 

акустики 

Поясніть вплив форми поверхонь 

приміщення на розподіл відбитої 

звукової енергії. Поясніть, чому 

відбита звукова енергія може бути 

корисною і шкідливою. 

1 

5. Явище луни 

Поясніть геометричні і фізичні 

умови виникнення луни в 

приміщенні. 

1 

6. 

Реверберація 

звуку та розра-

хунки її часу. 

Розбірливість  

мови в залах 

Поясніть терміни: “реверберація”, 

“стандартний час реверберації”, 

“оптимальний час реверберації”. 

Назвіть фактори, що впливають на 

час реверберації та поясніть, як 

його можна коригувати. Поясніть 

як визначають розбірливість мови.  

2 

Разом за змістовим модулем 1 8 
Змістовий модуль 2 

7. 
Задачі захисту 

від шуму 

Назвіть джерела шуму. Поясніть, 

як характеризують шум і 

нормують в приміщеннях різного 

призначення. Назвіть засоби 

боротьби із шумом. 

1 

8. 

Архітектурно-

планувальні та 

конструктивні  

засоби боротьби 

з шумом 

Назвіть архітектурно-планувальні і 

конструктивні засоби боротьби із 

шумом. Поясніть принципи дії 

шумозахисних екранів, назвіть їх 

види і приклади конструкцій. 

2 

Разом за змістовим модулем 2 3 
Усього 11 

МОДУЛЬ 3 
Змістовий модуль 1 

1. 

Архітектурна 

світлотехніка: 

предмет і 

задачі 

Поясніть властивості видимого 

інфрачервоного і ультрафіолетово-

го випромінювання. Назвіть 

основні світлотехнічні величини і 

одиниці їх вимірювання. 

1 
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продовження таблиці 
1 2 3 4 

2. 
Моделювання 

природного 

освітлення 

Поясніть, як моделюється 

освітленість від хмарного та 

ясного небозводу та пряма 

освітленість від сонця. Поясніть 

способи побудови сонячних карт 

та їх призначення.  

1 

3. 

Моделі 

небозводу. 

Графіки 

Данилюка 

Дайте тлумачення термінам 

"геометричний коефіцієнт 

природного освітлення" та " 

коефіцієнт природного освітлення" 

та поясніть як перший з них 

визначають за допомогою графіків 

Данилюка. 

1 

4. 

Нормування та 

розрахунок 

природного  

освітлення 

приміщень 

Опишіть прийоми визначення 

тривалості інсоляції приміщень і 

території в умовах забудови. 

Опишіть види сонцезахисних 

пристроїв та спосіб визначення 

сонцезахисних кутів. Розкрийте 

архітектурно-планувальні та 

конструктивні засоби 

використання сонячної енергії в 

архітектурі. 

2 

Разом за змістовим модулем 1 5 
Змістовий модуль 2 

5. Інсоляція 

Опишіть прийоми визначення 

тривалості інсоляції приміщень і 

території в умовах забудови.  

2 

6. Сонцезахист 

Опишіть види сонцезахисних 

пристроїв та спосіб визначення 

сонцезахисних кутів. Розкрийте 

архітектурно-планувальні та 

конструктивні засоби 

використання сонячної енергії в 

архітектурі. 

1 
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продовження таблиці 
1 2 3 4 

7. 
Використання 

сонячної 

енергії 

Опишіть метод розрахунку 

опромінення сонячною радіацією 

площин різної орієнтації. Опишіть 

методи пасивного сонячного 

опалення. 

1 

8. 

Штучне освіт-

лення. Джерела 

світла та освітлю-

вальні прилади 

Опишіть види джерел світла, їх 

основні характеристики та призна-

чення. Опишіть типи і конструкції 

освітлювальних приладів. 

2 

Разом за змістовим модулем 2 6 
Усього 11 

Усього по курсу 33 
 

8. Індивідуальні навчально-дослідні завдання 
Індивідуальна робота передбачає виконання в п’ятому 

семестрі РГР-1 та в шостому – РГР-2. Розрахунково-графічна 

робота РГР-1 “Теплотехнічний розрахунок зовнішньої 

огороджувальної конструкції” містить такі складові: 

- побудова річного ходу середньомісячної температури 

повітря і визначення тривалості опалювального періоду; 

- побудова річного ходу середньомісячної відносної 

вологості; 

- побудова рози вітрів за січень і липень (повторюваність і 

швидкість вітру) і визначення повторюваності штилів; 

- побудова добового ходу опромінення сонячною радіацією 

фасаду західної орієнтації (пряма, розсіяна і сумарна 

радіація); 

- теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни; 

- оцінка теплостійкості огороджувальної конструкції у 

літній період; 

- розрахунок тепловологісного стану огороджувальної 

конструкції; 

- розрахунок теплостійкості підлоги; 

- розрахунок повітропроникності зовнішньої стіни. 
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Розрахунково-графічна робота РГР-2 “Акустичне 

проектування залу кінотеатру” виконуються студентами за 

індивідуальними завданнями, наведеними в методичних 

вказівках 03-07-48.  

Розрахунково-графічна робота РГР-2 містить такі складові: 

- розрахунок видимості в залі кінотеатру; 

- дослідження форми залу та його поверхонь; 

- аналіз відбиваючих поверхонь на можливість утворювати 

луну; 

- визначення місць розташування звукопоглинаючих 

матеріалів; 

- розрахунок часу реверберації  та його коригування. 

Вихідними даними для розрахунків РГР-1 є район 

будівництва і конструкції, прийняті в курсовому проекті з 

дисципліни “Архітектурні конструкції”, який виконується 

паралельно. Такий підхід прив’язує розрахунки з будівельної 

теплофізики до конкретної проектної ситуації і формує цілісне 

уявлення у студента про об’єкт проектування. Окрім того, у 

такий спосіб студент має нагоду усвідомити, наскільки важливу 

роль відіграє будівельна фізика в архітектурно-будівельному 

проектуванні. 

 

9. Методи навчання 
При викладанні навчальної дисципліни “Будівельна фізика” 

використовуються інформаційно-ілюстративний, проблемний, 

частково-пошуковий, дослідницький методи навчання із 

використанням мультимедійних технологій.  

 

10. Методи контролю 
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального 

матеріалу використовуються такі методи контролю: 

- поточний контроль після вивчення кожного змістового 

модуля; 

- оцінка розрахунково-графічних робіт; 

- залік; 

- підсумкова іспит. 
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Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться у письмовій формі. Контрольні завдання за 

змістовим модулем містять завдання, які виконуються графічно. 

Контроль індивідуальної роботи проводиться шляхом 

перевірки виконання індивідуальних розрахунково-графічних 

робіт. 

Підсумковий контроль відбувається:  

- в шостому семестрі у вигляді заліку; 

- в п’ятому та сьомому семестрах у вигляді іспиту у 

письмовій формі. 

Для контролю знань використовується ЄКТС зі 100-бальною 

шкалою оцінювання. 

 

11. Розподіл балів, що присвоюються студентам 
 

Основними критеріями, що характеризують рівень 

компетентності студента при оцінюванні результатів поточного 

та підсумкового контролів з навчальної дисципліни “Будівельна 

фізика”, є: 

- виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені 

робочою програмою навчальної дисципліни; 

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в основних та 

додаткових рекомендованих літературних джерелах; 

- вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх 

взаємозв’язку і розвитку; 

- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, 

лаконічність, логічність, послідовність тощо); 

- вміння застосовувати теоретичні положення під час 

розв’язання практичних задач; 
- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 
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Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних, лабораторних заняттях, результати 

самостійної роботи студентів) проводиться у % від кількості 

балів, виділених на завдання, із заокругленням до цілого числа: 

0%  – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві 

помилки методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві 

помилки у розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення 

тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

У екзаменаційній відомості результати навчання 

проставляються за двома шкалами – 100-бальною та 

національною. Позитивні оцінки виставляються тільки тим 

студентам, які виконали всі види навчальної роботи, 

передбачені робочою програмою навчальної дисципліни, і 

набрали за результатами поточного та підсумкового контролів 

не менше 60 балів. 
11.1. Для іспитів 

5-й семестр 
Модуль 1: поточне тестування 

та самостійна робота  
РГР-1 

Підсумко-
вий іспит 

Сума 

Змістовий модуль 1 

30 40 100 

10 

Т1 Т2 

5 5 

Змістовий модуль 2 

20 

Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

2 4 3 3 2 4 2 

Т1, Т2, …, Т12 – теми змістових модулів. 
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7-й семестр 
Модуль 3: поточне тестування та 

самостійна робота  
Підсумко-
вий іспит 

Сума 

Змістовий модуль 1 

40 100 

30 

Т1 Т2 Т3 Т4 

6 6 6 12 

Змістовий модуль 2 

30 

Т5 Т6 Т7 Т8 

12 6 6 6 

Т1, Т2, …, Т12 – теми змістових модулів. 

 
11.2. Розподіл балів за розрахунково-графічну роботу (РГР-1)  

Розрахунково-графічна частина 
Захист 
роботи 

Сума 

Аналіз кліматичних параметрів 
(побудова річного ходу середньомісячної 

температури повітря та середньомісячної 

відносної вологості; побудова рози вітрів за 

січень і липень; побудова добового ходу 

опромінення сонячною радіацією фасаду 

західної орієнтації) 

2 3 

30 

Теплотехнічний розрахунок 

зовнішньої стіни 
2 3 

Оцінка теплостійкості 

огороджувальної конструкції у 

літній період 

2 3 

Розрахунок тепловологісного стану 

огороджувальної конструкції 
2 3 

Розрахунок теплостійкості підлоги 2 3 

Розрахунок повітропроникності 

зовнішньої стіни 
2 3 

Разом 12 18 30 
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11.3. Для заліків 

6-й семестр 
Модуль 2: поточне тестування та 

самостійна робота 
РГР-2 Сума 

Змістовий модуль 1 

40 100 

46 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

6 6 8 8 8 10 

Змістовий модуль 2 

14 

Т7 Т8 

8 6 

Т1, Т2, …, Т12 – теми змістових модулів. 

 

11.4. Розподіл балів за розрахунково-графічну роботу (РГР-2) 

Розрахунково-графічна частина 
Захист 
роботи 

Сума 

Розрахунок видимості в залі 

кінотеатру 
3 5 

40 

Дослідження форми залу та його 

поверхонь 
3 5 

Аналіз відбиваючих поверхонь на 

можливість утворювати луну 
3 5 

Визначення місць розташування 

звукопоглинаючих матеріалів 
3 5 

Розрахунок часу реверберації  та його 

коригування 
3 5 

Разом 15 25 40 
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11.3. Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою  

для екзамену для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 

незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 

незадовільно з 
обов'язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 
12. Методичне забезпечення 

Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/viev/types/metods/: 

1. Пугачов Є. В. Методичні вказівки до виконання 

теплотехнічного розрахунку в курсовому та дипломному 

проектуванні студентами, що навчаються за напрямами 

підготовки 6.060101 “Будівництво”, 6.060102 “Архітектура” та 

спеціальностями 7.06010101, 8.06010101 “Промислове та 

цивільне будівництво” і 7.06010201, 8.06010201 “Архітектура” 

денної та заочної форм навчання. 03-06-33 / Є. В. Пугачов, 

Л. Т. Гарбарук, В. А. Зданевич. – Рівне : НУВГП, 2014. – 43 с. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/609/1/03-06-33.pdf 
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2. Пугачов Є. В. Методичні вказівки до виконання 

лабораторних робіт з дисципліни “Будівельна фізика” (розділ 

“Архітектурно-будівельна світлотехніка”) для студентів 

напряму підготовки 6.060102 “Архітектура” денної форми 

навчання. 03-06-11 / Є. В. Пугачов, С. В. Мельник, В. А. 

Зданевич. – Рівне : НУВГП, 2014. – 27 с. [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/3925/1/03-06-11.pdf 

3. Пугачов Є. В. Методичні вказівки до розрахунку природної 

освітленості приміщень у курсовому та дипломному 

проектуванні студентами, що навчаються за напрямками 

підготовки спеціальності 6.060101 “Будівництво”, 6.060102 

“Архітектура”, 7.06010101, 8.06010101 “Промислове та цивільне 

будівництво” 7.06010201, 8.06010201 “Архітектура” денної та 

заочної форм навчання. 03-06-24 / Є. В. Пугачов, Л. Т. Гарбарук, 

В. А. Зданевич. – Рівне : НУВГП, 2014. – 42 с. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/600/1/03-06-

24.pdf 

4. Пугачов Є. В. Методичні вказівки та завдання до виконання 

практичних робіт з дисципліни “Будівельна фізика” для 

студентів спеціальності 191 “Архітектура та містобудування” 

денної форми навчання. Архітектурно-будівельна акустика. 

Частина 1. Зорове сприйняття і видимість в залах кінотеатрів. 

03-07-48 / Є. В. Пугачов, В. А. Зданевич, Т. М. Кундрат, 

С. І. Літніцький. – Рівне : НУВГП, 2017. – 20 с. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/6344/1/03-07-

48.pdf 

5. Пугачов Є. В. Методичні вказівки та завдання до виконання 

практичних робіт з дисципліни “Будівельна фізика” для 

студентів спеціальності 191 “Архітектура та містобудування” 

денної форми навчання. Архітектурно-будівельна акустика. 

Частина 2. Акустичне проектування залів кінотеатрів. 03-07-49 / 

Є.В. Пугачов, В.А. Зданевич, Т.М. Кундрат, С.І. Літніцький. – 

Рівне: НУВГП, 2018. – 24 с. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/10463/1/%D0%9C%D0%92%2003-

07-49.pdf    
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11. Рекомендована література 
Базова 

1. Лицкевич В. К. Архитектурная физика / В. К. Лицкевич, 

Л. И. Макриненко, И. В. Мигалина и др. – М.: Стройиздат, 1998. 

– 488 с. 

2. Вітвицька Є. В. Акустика залів / Є. В. Вітвицька. – Одеса: 

Астропринт, 2002. – 144 с. 

3. Гусев Н. М. Основы строительной физики / Гусев Н. М. – 

М.: Стройиздат, 1975. – 440 с.  

4. Егорченков В. А. Расчет и проектирование естественного 

освещения зданий / В. А. Егорченков, А. М. Югов. – Макеевка: 

ДонГАСА, 2002. – 104 с. 

5. Єгорченков В. О. Розрахункові й інструментальні методи 

оцінювання природного світлового середовища приміщень / 

В. О. Єгорченков, М. Б. Яців, А. М. Югов, Р. І. Кінаш. – 

Макіївка-Львів: ДонНАБА, 2008. – 111 с.  

6. Ильинский В. М. Строительная теплофизика  

(ограждающие конструкции и микроклимат зданий) / 

В. М. Ильинский . – М.: Высшая школа, 1974. – 320 с. 

7. Качерович А. И. Акустика зрительного зала. – М.: 

Искусство, 1987. –208 с. 

8. Ковригин С. Д. Архитектурно-строительная акустика / 

С. Д. Ковригин, С. И. Крышов. – М.: Высшая школа, 1986. – 256 с. 

9. Круглова А. И. Климат и ограждающие конструкции / 

А. И. Круглова. – М.: Стройиздат, 1970. – 167 с. 

10. Лицкевич В. К. Жилище и климат / В. К. Лицкевич. – М.: 

Стройиздат, 1984. – 288 с. 

11. Михеев А. П. Проектирование зданий и застройки 

населенных мест с учетом климата и энергосбережения / 

А. П. Михеев, А. М. Береговой, Л. Н. Петрянина. – М.: 

Издательство АСВ, 2002. – 192 с.  

12. Оболенский Н. В. Архитектура и Солнце / 

Н. В. Оболенский. – М.: Стройиздат, 1988. – 207 с. 

13. Самойлюк Е. П. Борьба с шумом в градостроительстве / 

Е. П. Самойлюк – К.: Будівельник, 1992. – 124 с. 

14. Сергейчук О. В. Архітектурно-будівельна фізика. 
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Теплотехніка огороджуючих конструкцій будинків / 

О. В. Сергейчук. – К.: “Такі справи”, 1992. – 156 с. 

15. Сергейчук О. В. Строительная физика. Акустика / 

О. В. Сергейчук. – К.: УМКВО, 1992. – 120 с. 

16. Скриль І. Н. Інсоляція житла / І. Н. Скриль. – К.: 

Будівельник, 1981. – 76 с. 

17. Скриль І. Н. Основи архітектурної світлології 

(розрахунок і проектування природного, штучного й суміщеного 

освітлення та інсоляції) / І. Н. Скриль, С. І. Скриль. – К.: Вища 

школа, 2006. – 214 с. 

18. Фокин К. Ф. Строительная теплотехника ограждающих 

частей зданий / К. Ф. Фокин. – М.: АВОК-ПРЕСС, 2007. – 256 с. 

19. Штейнберг А. Я. Солнцезащита зданий / 

А. Я. Штейнберг. – К.: Будівельник, 1986. – 104 с. 

20. Селиванов Н. П. Энергоактивные здания / 

Н. П. Селиванов, А. И. Мелуа, С. В. Зоколей и др. – М.: 

Стройиздат, 1988. – 376 с. 

 

Допоміжна 
1. Алексеев С. П. Акустика зрелищных и концертных залов / 

С. П. Алексеев. – М.: Знание, 1969. – 48 с. 

2. Банхинди Л. Тепловой микроклимат помещений / 

Л. Банхинди. – М.: Стройиздат, 1981. – 248 с. 

3. Беляев В. С. Проектирование энергоэкономичных и 

энергоактивных гражданских зданий / В. С. Беляев, 

Л. П.Хохлова. – М.: Высшая школа, 1991. – 255 с.  

4. Блази В. Справочник проектировщика. Строительная 

фізика / В. Блази. – М.: Техносфера, 2004. – 480 с. 

5. Борискина И. В. Проектирование современных оконных 

систем гражданских зданий / И. В. Борискина, А. А. Плотников, 

А. В. Захаров. – К.: Издатель Домашевская О. А., 2005. – 320 с.  

6. Вернеску Д. Инсоляция и естественное освещение в 

архитектуре и градостроительстве / Д. Вернеску, А. Эне. – К.: 

Будівельник, 1983. – 86 с. 

7. Гусев Н. М. Естественное освещение зданий / Н. М. Гусев. 

– М.: Стройиздат, 1961. – 172 с. 
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8. Еремкин А. И. Тепловой режим зданий / А. И. Еремкин, 

Т. И. Королева. – М.: Изд-во АСВ, 2003. – 368 с. 

9. Зоколей С. В. Архитектурное проектирование, эксплуата-

ция объектов, их связь с окружающей средой / С. В. Зоколей. – 

М.: Стройиздат, 1984. – 670 с. 

10. Иванченко В. Г. Определение освещенности помещений 

естественным светом / В. Г. Иванченко. – М.: Изд-во АСВ, 2002. – 80 с. 

11. Казаков Г. В. Архітектура енергоощадних сонячних 

будинків / Г. В. Казаков . – Львів: Видавництво Національного 

університету “Львівська політехніка”, 2009. – 84 с. 

12. Малявина Е. Г. Теплопотери здания / Е. Г. Малявина. – 

М.: АВОК-ПРЕСС, 2007. – 144 с. 

13. Маркус Т. А. Здания, климат, энергия / Т. А. Маркус, 

Э. Н. Моррис. – Л.: Гидрометеоиздат, 1985. – 544 с. 

14. Проектирование энергоэкономичных общественных 

зданий / С. Терной, Л. Бекл, К. Роббинс и др. – М.: Стройиздат, 

1990. – 336 с. 

15. Пугачов Є. В. Рекомендації щодо розрахунку 

інтегральних характеристик світлового поля від прямокутних та 

полігональних світло прорізів / Є. В. Пугачов. – Рівне: РДТУ, 

2000. – 35 с. 

16. Рейхард В. Акустика общественных зданий / В. Рейхард. 

– М.: Стройиздат, 1984. – 198 с. 

17. Саксон Р. Атриумные здания / Р. Саксон. – М.: 

Стройиздат, 1987. – 138 с.  

18. Світлопрозорі огородження будинків / О. Л. Підгорний, 

І. М. Щепетова, О. В. Сергейчук та ін. – К.: Видавець 

Домашевська О. А., 2005. – 282 с. 

19. Холщевников В. В. Климат местности и микроклимат 

помещений / В. В. Холщевников, А. В. Луков. – М.: Изд-во 

АСВ, 2001. – 200 с. 

20. Строительная физика / Е. Шильд, Х-Ф. Кассельман, 

Г. Дамен, Р. Поленц. – М.: Стройиздат, 1982. – 294 с. 

21. Терновський Г. С. Ультрафіолетова радіація і архітектура 

/ Г. С. Терновський. – К.: Будівельник, 1969. – 100 с.   
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Інструктивно-методична 
1. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2011. Будівельна кліматологія. – К.: 

Мінрегіонбуд України, 2011. – 127 с. 

2. ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010. Настанова з розрахунку 

інсоляції об’єктів цивільного призначення. – К.: Мінрегіонбуд 

України, 2010. – 52 с. 

3. ДБН В.2.6-31:2017. Теплова ізоляція будівель. – К.: 

Мінбуд України, 2017. – 33 с. 

4. ДСТУ Б В.2.6-189:2013. Методи вибору теплоізоляційно-

го матеріалу для утеплення будівель. – К.: Мінрегіон України, 

2013. – 89 с. 

5. ДСТУ-Н Б В.2.6-192:2013. Настанова з розрахункової 

оцінки тепловологісного стану огороджувальних конструкцій. – 

К.: Мінрегіон України, 2013. – 66 с. 

6. ДСТУ-Н В.2.6-190:2013. Настанова з розрахункової оцінки 

показників теплостійкості та теплозасвоєння огороджувальних 

конструкцій. – К.: Мінрегіон України, 2013. – 53 с. 

7. ДСТУ-Н В.2.6-191:2013. Настанова з розрахункової 

оцінки повітропроникності огороджувальних конструкцій. – К.: 

Мінрегіон України, 2013. – 21 с. 

8. ДБН В.2.5-28:2006. Природне і штучне освітлення. – К.: 

Мінбуд України, 2006. – 76 с. 

9. ДБН В.2.5-28:2006. Природне і штучне освітлення. 

Зміна №2. – К.: Мінбуд України, 2012. – 68 с. 

10. ДБН В.1.1-31:2013. Захист територій, будинків і споруд 

від шуму. – К.: Мінбуд України, 2014. – 85 с. 

11. ДСТУ-Н Б В.1.1-34:2013. Настанова з розрахунку та 

проектування звукоізоляції огороджувальних конструкцій 

житлових і громадських будинків. – К.: Мінрегіон України, 

2014. – 92 с. 

12. Рекомендации по учету природно-климатических 

факторов в планировке, застройке и благоустройстве городов и 

групповых систем населенных мест. – М.: ЦНИИП 

градостроительства, 1980. –  139 с. 

13. Рекомендации по созданию оптимального акустического 

режима в учебных помещениях. – М.: Стройиздат, 1983. – 48 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

14. Руководство по акустическому проектированию залов 

многоцелевого назначения средней вместимости. – М.: 

Стройиздат, 1981. – 47 с. 

15. Пособие по расчету и проектированию естественного, 

искусственного и совмещенного освещения. – М.: Стройиздат, 

1985. – 384 с. 

16. Пособие по акустическому проектированию залов 

многоцелевого назначения средней вместимости. – М.: 

Стройиздат, 1972. –  87 с. 

 
12. Інформаційні ресурси 

1. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

2. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека 

(м. Рівне, майдан Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.libr.rv.ua/  

3. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, 

вул. Київська, 44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://cbs.rv.ua/ 

4. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси 

Новака, 75) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 

5. Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії НУВГП / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


