
  
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПП.289_ПП.291; 
2. Назва:  Вентиляція; 
3. Тип:  вибірковий; 
4. Рівень вищої освіти:      І (бакалаврський),                                     
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3,4; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6,7; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 9; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Давидчук В.І., кандидат 

технічних наук, доцент; 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- використовувати результати вишукувальних робіт, обчислювальну техніку та діючі методики і 

нормативні документи, виконувати інженерні розрахунки елементів систем вентиляції; 

- за допомогою автоматизованого робочого місця, використовуючи нормативну і довідкову 

літературу, розробляти робочу документацію основних елементів і систем вентиляції будівель; 

- користуючись проектно-технологічною документацією, відповідними нормами і правилами, за 

допомогою відповідних приладів, інструментів та лабораторного обладнання проводити 

випробовування і вимірювання основних параметрів технологічних процесів та здійснювати 

перевірку їх відповідності проектним параметрам і нормативам; 

- здійснювати монтаж систем вентиляції; 

- здійснювати технічний  контроль  за виконанням   робіт;   

 

10. Форми організації занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальна 

робота, заліки, іспити; 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: аеродинаміка вентиляції  ; 
12. Зміст курсу: Змістовий модуль 1.   Обмін повітря 

Тема 1. Гігієнічні та фізичні основи вентиляції. Задачі вентиляції. Вимоги до систем 

вентиляції.  
Тема 2. Властивості вологого повітря.  
Тема 3.Поняття вентиляційного процесу. Зображення процесів обробки повітря  в  i – d  

діаграмі. 
Тема 4. Шкідливі виділення в приміщеннях. 
Тема 5. Рівняння балансу шкідливих речовин приміщення. Загальний вид  рівняння за 

окремими видами шкідливих речовин.  
Тема 6.  Визначення повітрообміну за балансом. Вирішення системи рівнянь теплового і 

повітряного балансу.   
Тема 7. Графо – аналітичний спосіб визначення повітрообміну. Побудова в  i – d  діаграмі. 

Визначення параметрів повітря в характерних точках вентиляційного процесу. 
Тема 8. Метод розрахунку повітрообміну при застосуванні рециркуляції. Зимовий режим: 

рециркуляція до калорифера, рециркуляція після калорифера. Літній режим. Визначення 

повітрообміну за нормами. Розрахунковий повітрообмін в приміщенні 

Змістовий модуль 2.  Системи вентиляції 
 Тема 9. Класифікація  систем вентиляції.   
Тема 10. Організація повітрообміну в приміщеннях. Класифікація струменевих течій в 

приміщенні.  
Тема 11. Взаємодія струменів.   Рух повітря в приміщеннях . 
Тема 12. Конструктивне вирішення вентиляційних систем в житлових будівлях.  
Тема 13.Схеми вентиляційних систем.   
Тема 14.Конструкції окремих пристроїв та елементів припливної та витяжної вентиляції.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 15. Вентилятори 
Тема 16.   Аеродинамічний розрахунок . Порядок  аеродинамічного розрахунку систем 

повітропроводів круглого перерізу розгалуженої мережі 
Тема 17. Системи місцевої вентиляції. Місцева витяжна вентиляція  
Тема 18. Аерація приміщень промислових будівель. Область застосування, розрахункові 

обміни повітря, варіанти розрахунку. 
Тема 19. Пневмотранспорт матеріалів.   Види систем пневмотранспорту. Матеріали і відходи, 

які переміщаються пневмотранспортом. 

Змістовий модуль 3.  Процеси обробки повітря 
Тема20. Очистка повітря 
Тема 21. Нагрівання повітря 
Тема 22. Використання вторинних енергоресурсів, способи утилізації тепла, рекуперативні 

теплообмінники. Регенеративні теплообмінники 
Тема 23. Охолодження повітря 
Тема 24. Осушення повітря 
Тема 25. Зволоження повітря. 
Тема 26.. Боротьба з шумом в системах вентиляції. Звук, його властивості. Вимоги до рівня 

шуму в приміщеннях. Передача шуму. Заходи зі зниження звукового тиску. Глушники.. Регулювання 

систем. 

 13. Рекомендовані навчальні видання: 1.ДБН В.2.5-67:2013. Опалення, вентиляція та 

кондиціонування. Київ, 2013 рік. 
2. Зінич П.Л. Вентиляція громадських будівель.  К.,  2002- 255 с. 

3. Дроздов В.Ф.”Отопление и вентиляция”.ч.2. ,1984.   

4.Кравченко В.С., Саблій Л.А., Зінич П.Л. Санітарно-технічне обладнання будинків: 

Підручник. - Рівне: УДУВГП, 2003. - 442 с. 

5.Кравченко В.С., Саблій Л.А., Давидчук В.І., Кравченко Н.В. Інженерне обладнання 

будинків: Підручник. - Рівне: НУВГП, 2005. - 413 с.  

 (зазначити до 5 джерел) 

 14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
52 години  лекцій, 50 годин практичних занять 168 годин самостійної роботи, 36 годин – 

індивідуальне завдання.. Разом – 270годин.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання,  індивідуальні та 

групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів; 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий  в кінці 7 семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування          

   Підсумковий контроль: залік в кінці 6 семестру. 

  Поточний контроль (100 балів): тестування 

16. Мова викладання: українська. 
 

 
Завідувач кафедри теплогазопостачання, 

вентиляції та санітарної техніки                                           М.Д. Кізєєв, канд. техн. наук, доцент 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

 

1. Code: ПП.289_ПП.291; 
2. Name: Ventilation; 
3. Type: selective; 
4. Level of higher education: I (Bachelor's degree), 
5. Year of study, when the discipline is offered: 3,4; 
6. Semester when studying discipline: 6.7; 
7. Number of established ECTS credits: 9; 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Davydchuk V.I., candidate of technical 
sciences, associate professor; 
9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to: 
- to use the results of survey work, computer technology and operating methods and regulations, to perform 
engineering calculations of elements of ventilation systems; 
- using the automated workplace, using normative and reference literature, develop a working documentation 
of the main elements and systems of ventilation of buildings; 
- using design and technological documentation, relevant norms and rules, with the help of appropriate 
instruments, instruments and laboratory equipment to test and measure the main parameters of technological 
processes and verify their compliance with project parameters and norms; 
- to install ventilation systems; 
- to carry out technical control over the execution of works; 
 
10. Forms of organization of classes: lectures, practical classes, independent work, individual work, credits, 
examinations; 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: aerodynamics of ventilation; 
12. Course content: Content module 1. Air exchange 
Theme 1. Hygienic and physical bases of ventilation. Ventilation tasks. Requirements for ventilation systems. 
Topic 2. Properties of humid air. 
Theme 3. Understanding the ventilation process. The image of the processes of air handling in the i - d diagram. 
Theme 4. Harmful allocation in the premises. 
Topic 5. Equilibrium of the balance of harmful substances of the premises. General view of the equation for 
certain types of harmful substances. 
Theme 6. Determination of air exchange by balance. Solving the system of equations of heat and air balance. 
Theme 7. Grafo - an analytical way to determine the air exchange. Construction in i - d diagram. Determination 
of air parameters in the characteristic points of the ventilation process. 
Theme 8. Method of calculation of air exchange at application of recirculation. Winter mode: recirculation to 
the heater, recirculation after the heater. Summer mode. Definition of air exchange according to norms. 
Estimated air exchange in the room 
Semantic module 2. Ventilation systems 
 Topic 9. Classification of ventilation systems. 
Topic 10. Organization of air interchanges in the premises. Classification of jet streams in the room. 
Theme 11. Interaction of jets. Movement of air indoors. 
Topic 12. Constructive solution of ventilation systems in residential buildings. 
Theme 13. Circuits of ventilation systems. 
Theme 14. Structures of separate devices and elements of inflow and exhaust ventilation. 
Theme 15. Fans 
Topic 16. Aerodynamic calculation. The order of the aerodynamic calculation of circular cross-section air-
circuits systems of the branched network 
Topic 17. Local ventilation systems. Local exhaust ventilation 
Topic 18. Aeration of premises of industrial buildings. Scope, calculation of air exchange, calculation options. 
Topic 19. Pneumotransport of materials. Types of pneumatic transport systems. Materials and wastes that 
move by pneumotransport. 
Semantic module 3. Processes of air treatment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Theme20. Air cleaning 
Topic 21. Heating of air 
Topic 22. Utilization of secondary energy resources, methods of utilization of heat, recuperative heat 
exchangers. Regenerative heat exchangers 
Topic 23. Cooling of air 
Topic 24. Dehumidification of air 
Topic 25. Air humidification. 
Topic 26 .. Fighting noise in ventilation systems. Sound, its properties. Requirements for noise level in rooms. 
Noise transmission. Measures to reduce the sound pressure. Mufflers .. Adjustment of systems. 
 13. Recommended editions: 1.DBN V.2.5-67: 2013. Heating, ventilation and air conditioning. Kyiv, 2013 
2. Zinich P.L. Ventilation of public buildings. K., 2002- 255 pp. 
3. Drozdov VF "Heating and ventilation" .ch.2. , 1984 
4.Kravchenko VS, Sabli L.A., Zinich P.L. Sanitary and technical equipment of houses: Textbook. - Rivne: 
UDUVGP, 2003. - 442 pp. 
5.Kravchenko V.С., Sabliy L.А., Davydchuk V.I., Kravchenko N.V. Engineering equipment of houses: 
Textbook. - Rivne: NUVGP, 2005. - 413 p. 
 (indicate up to 5 sources) 
 14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
52 hours of lectures, 50 hours of practical classes 168 hours of independent work, 36 hours - individual task .. 
Together - 270 hours. 
Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, individual and group research 
tasks, use of multimedia tools; 
5. Form and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 
     Final examination (40 points): written exam at the end of the 7th semester. 
    Current control (60 points): testing 
    Final control: the end of the 6th semester. 
   Current control (100 points): testing 
    16. Language of teaching: Ukrainian. 
 
 

Head of Heat, Gas Supply, Ventilation  

and Sanitary Engineering Department, 

Candidate of Engineering, Associate Professor                                                        M.D. Kizyeyev    
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


