
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 
ТЕРМІН  

НАВЧАННЯ 
МІСЦЕ  НАВЧАННЯ РЕЗУЛЬТАТ 

Е1 1 день ОНАХТ 
Інформаційний буклет. Сертифікат про 

проходження тренінгу. 

Е2 3 дні ОНАХТ 
Інформаційний буклет. Сертифікат про 

проходження тренінгу. 

А 1 тиждень ОНАХТ 
Методика з енергетичного аудиту. 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації  
державного зразка 

 
П 

1 тиждень 
1-3 місяці 
1 тиждень 

ОНАХТ 
Об’єкт аналізу 

ОНАХТ 

Методика з енергетичного аудиту. 
Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

державного зразка. 
Проект Програми підвищення 

енергоефективності підприємства 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Одеська Національна Академія Харчових Технологій на базі Консалтингового центру 
(НДІ) та консалтингової лабораторії «ТЕРМА» проводить професійні тренінги та 

курси підвищення кваліфікації з практичного скорочення витрат теплової енергії, 
газу без погіршення рівня комфорту в будівлі. Слухачів знайомлять з методами 

енергетичного аудиту, принципами скорочення витрат енергії, з кращою практикою 
«будівля з нульовим енергоспоживанням». Фахівці лабораторії мають великий 

досвід підготовки  з енергетичного менеджменту працівників промислових 
підприємств, комунальних та господарських об’єктів, мешканців міста. 

Експрес програма Е1 (для мешканців квартир та будинків) передбачає ознайомлення з ключовими 

положеннями проведення енергетичного аудиту квартири, будинку, за принципами організації 

енергетичного моніторингу стану будинку. Дає поняття розрахунку енергетичних балансів, 

визначення втрат енергії, ефективності приладів освітлення. Дозволяє здійснити економічну оцінку 

витрат на різні види ресурсів: газу, води, електроенергії, опалення. Надасть практичний досвід 

виявлення джерел надмірних втрат енергії та шляхів суттєвого скорочення загальних витрат на 

опалення і інші ресурси. 

Експрес програма Е2 (для мешканців та керівників Об’єднань власників багатоквартирних будинків 

- ОВББ), додатково до вищезазначеного, передбачає знайомство з правилами проведення 

енергетичних обстежень, методами аналізу ефективності використання енергетичних ресурсів. Вчить 

обґрунтовувати пріоритети для переходу на енергоефективні технології з використанням принципу 

часткового самофінансування проектів. 

Програма А  (для працівників технічних та економічних підрозділів підприємств, ОВББ) надає 

необхідні знання та навички для проведення енергетичного аудиту будівлі. 

Програма П – додатково знайомить з методами визначення причин втрат енергії, етапами 

формування програми ефективного використання енергетичних ресурсів. Слухачі виконують 

самостійну роботу по самостійно обраному об’єкту, удосконалюють та допрацьовують її з 

викладачами. В результаті підприємство отримує не лише кваліфікованого енергоменеджера а й 

варіант Програми підвищення енергетичної ефективності для обраного об’єкту. 

  

Слухачі, що пройшли навчання за програмами А та П, отримують 

свідоцтво про підвищення кваліфікації, державного зразка, за 

програмою: Енергетичний менеджер. 

65039, м. Одеса, вул. Канатна 112,  тел. (048)712-40-40; 712-41-75; 712-41-29; 724-86-72;  
факс (048)725-31-64; 725-32-84. E-mail: konsalting.centr.onaft@gmail.com;  

nauka@onaft.edu.ua; terma_onaft@rambler.ru; www.onaft.edu.ua 
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ПРОГРАМА 
ТЕРМІН  

НАВЧАННЯ 
МІСЦЕ  

НАВЧАННЯ 
РЕЗУЛЬТАТ 

Е1 1 день ОНАХТ 
Інформаційний буклет. Сертифікат про 

проходження тренінгу. 

Е2 3 дні ОНАХТ 
Інформаційний буклет. Сертифікат про 

проходження тренінгу. 

А 1 тиждень ОНАХТ 
Методика з енергетичного аудиту. 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації  
державного зразка 

 
П 

1 тиждень 
1-3 місяці 
1 тиждень 

ОНАХТ 
Підприємство 

ОНАХТ 

Методика з енергетичного аудиту. 
Свідоцтво про підвищення кваліфікації  

державного зразка 
Проект Програми підвищення 

енергоефективності підприємства 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Одеська Національна Академія Харчових Технологій на базі Консалтингового 
центру (НДІ) та консалтингової лабораторії «ТЕРМА» проводить професійні 

тренінги та курси підвищення кваліфікації з енергетичного менеджменту. Слухачів 
знайомлять з методами енергетичного аудиту, принципами скорочення витрат 

енергії, етапами формування Енергетичної Програми галузі, регіону, підприємства. 
Накопичено значний досвід підготовки з енергетичного менеджменту керівників та 

працівників підприємств АПК, ЖКГ, представників районної, місцевої та 
регіональної влади. 

Експрес програма Е1 (для керівників) передбачає надання ключових положень з 

енергетичної ситуації в Україні та в галузі, інформації по принципам організації 
енергетичного моніторингу в галузі, регіоні, на підприємстві. 

Експрес програма Е2 (для керівників та посадовців високого рангу) передбачає ще й 

знайомство з правилами проведення енергетичних обстежень, аналізом 
ефективності використання енергетичних ресурсів. 

Програма А  (для працівників технічних та економічних підрозділів) надає необхідні 

знання та навички для проведення енергетичного аудиту на підприємстві. 

Програма П знайомить ще із методами визначення причин втрат енергії, принципами 

енергоефективності, етапами формування програми ефективного використання 
енергетичних ресурсів. 

  

Слухачі, що пройшли навчання за програмами А та П, отримують 

свідоцтво про підвищення кваліфікації, державного зразка, за 

програмою: Енергетичний менеджер. 

65039, м. Одеса, вул. Канатна 112,  тел. (048)712-40-40; 712-41-75; 712-41-29; 724-86-72;  
факс (048)725-31-64; 725-32-84. E-mail: konsalting.centr.onaft@gmail.com;  

nauka@onaft.edu.ua; terma_onaft@rambler.ru; www.onaft.edu.ua 
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