
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 2.1.9; 
2. Назва: Модернізація та реконструкція систем теплогазопостачання і вентиляції; 
3. Тип: фахової підготовки (обов’язкова); 
4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський);  
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 9-й; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Новицька О.С., к.т.н., доцент 
каф. ТГВ та СТ. 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен знати: 

• основні сучасні науково-технічні рішення та розробки у галузі систем теплопостачання, опалення, 

вентиляції і газопостачання; 

• принципи та основи проектування систем теплопостачання, опалення, вентиляції, кондиціонування 

повітря, газопостачання;   

• методики розрахунку систем теплогазопостачання і вентиляції; 

• обладнання, що застосовується в сучасних системах теплогазопостачання і вентиляції. 
Студент повинен вміти: 

• застосовувати на практиці отримані теоретичні знання і навички; 

• приймати принципові і конструктивні рішення щодо модернізації та реконструкції систем 

теплопостачання, опалення, вентиляції, кондиціонування повітря, газопостачання;  

• приймати основні рішення щодо підбору, заміни, модернізації обладнання систем теплогазопостачання 

і вентиляції;  

• розробляти рекомендації з модернізації та реконструкції систем теплогазопостачання і вентиляції. 
10. Форми організації занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота, екзамен;  
11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Опалення», 

«Теплопостачання», «Газопостачання», «Вентиляція», «Теплопостачання», «Кондиціо-нування»; 
      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
«Використання вторинних та відновлюваних енергоресурсів у системах ТГВ», «Автономні системи 

інженерного обладнання будівель та споруд»;  
12. Зміст курсу: 1. Модернізація та реконструкція котельних установок. 2. Модернізація та 

реконструкція систем теплопостачання. 3. Модернізація та реконструкція систем опалення житлових 

будинків, громадських та промислових будівель. 4. Модернізація та реконструкція систем вентиляції, 

кондиціонування повітря житлових будинків, громадських та промислових будівель. 5. Модернізація 

та реконструкція систем газопостачання. 
13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел)  

1. Ратушняк Г. С. Попова Г. С. Енергозбереження та експлуатація систем теплопостачання / Навчальний 

посібник – Вінниця: ВДТУ, 2002 – 120с.  

2. Мировски А., Ланге Г., Елень И. Материалы для проектирования котельных и современных систем 

отопления – Польша, Виссман, 2005. — 294 с. 

3. Покотилов В. В. Регулирующие клапаны автоматизированных систем тепло- и холодоснабжения. – Вена: 

фирма «Herz Armaturen», 2010. – 178 с. 

4. Якимчук Б. Н. Експлуатація систем теплогазопостачання та вентиляції : навч. посіб. / Б. Н. Якимчук, А. 

М. Гіроль, Р. М. Россінський. – Рівне : НУВГП, 2012. – 235 с. 

5. Проектирование автоматизированных систем водяного отопления многоэтажных жилых и общественных 

зданий /Пособие – Москва. – ООО «Данфосс», 2013. – 58с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 16 год. практичних занять, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, практичні вправи, використання 

мультимедійних засобів та розрахункових комп’ютерних програм. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Підсумковий контроль: залік  у кінці 9-го семестру.  

   Поточний контроль (100 балів): усне опитування, перевірка конспекту лекцій, перевірка та захист 

виконаних практичних вправ, комп’ютерне тестування. 
16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри ТГВ та СТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



к.т.н., доцент                                                                         М.Д. Кізєєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

 

1. Code: 2.1.9;. 

2. Title: Modernization and reconstruction of heat, gas supply and ventilation systems. 

3. Type: Compulsory, 

4. Higher education level: the 2nd (Master's degree).  

5. Year of study, when the discipline is offered: the 5th.  

6. Semester when the discipline is studied: IX. 

7. Number of established ECTS credits: 3. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Novytska Olha Serhiivna, 

Candidate of Engineering, Associate Professor.                                                                                                               
9. Results of studies: main modern scientific and technical decisions and developments in the field of heat 

supply, heating, ventilation and gas supply systems; principles and bases of reconstruction, modernization of 

heat supply systems, heating, ventilation, air conditioning, gas supply. Students study to make fundamental 

and constructive decisions due to modernization and reconstruction of heat supply systems, heating, 

ventilation, air conditioning, gas supply; to make basic decisions on selection, replacement, modernization of 

equipment of systems of heat and gas supply and ventilation; develop recommendations for modernization 

and reconstruction of heat and gas supply and ventilation systems. 
10. Forms of organizing classes: lectures, independent work, practical classes, control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Heating", "Heat supply", "Gas supply", 

"Ventilation", "Heat supply", "Conditioning"; 
Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): Use of secondary and 

renewable energy resources in HGV systems, Autonomous systems of engineering equipment of buildings 

and structures 

12. Course contents: 1. Modernization and reconstruction of boiler plants. 

2. Modernization and reconstruction of heat supply systems. 

3. Modernization and reconstruction of heating systems of dwelling houses, public and industrial buildings. 

4. Modernization and reconstruction of ventilation systems, air conditioning of dwelling houses, public and 

industrial buildings. 

5. Modernization and reconstruction of gas supply systems.  
13. Recommended educational editions:  
1. G.Ratushnyak S.Popova G.S. Energy saving and operation of heat supply systems / Handbook - 

Vinnytsya: VGTU, 2002 – 120p. 

2. Mirovskii A., Lange G., Yelen I. Materials for the design of boiler houses and modern heating systems 

- Poland, Wiesman, 2005. - 294 p. 

3. Pokotilov V.V Control valves of automated systems of heat and cold supply. - Vienna: Herz 

Armaturen, 2010. - 178 p. 

4. Yakymchuk B. N. Operation of heat and gas supply and ventilation systems: teaching. manual / B. N. 

Yakymchuk, A. M. Gyrol, R. M. Rossinsky. - Rivne: NUWEE, 2012. - 235 p. 

5. Designing automated water heating systems for multi-storey residential and public buildings / Manual - 

Moscow. - Danfoss Ltd., 2013. – 58p. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 16 hours, practical classes – 16 hours, independent work – 58 hours. Total – 90 hours. 

Methods of teaching: lectures using multimedia presentations and reference additional material, lectures in 

the form of a dialogue, case studies, discussion, etc. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test at the end of the 9th semester. 

Current control (100 points): testing in the form of control tasks, oral questioning, practical problems solving 

and completion of tasks. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of Heat, Gas Supply, Ventilation  

and Sanitary Engineering Department, 

Candidate of Engineering, Associate Professor                                                        M.D. Kizyeyev    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


