
 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Код: ПС 004  
2. Назва: Техніко-економічні розрахунки в системах теплогазопостачання та вентиляції 
3. Тип: обов’язковий 
4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  4 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: ___________________________ 

________________Кравченко Наталія Віталіївна, канд. техн. наук, доцент______________________ 
9. Результати навчання:  Формування  умінь і знань з основ економіки проектування, будівництва 

та експлуатації систем теплогазопостачання і вентиляції. Студенти навчаються визначати 

експлуатаційні витрати та вартість систем, визначати ефективність техніко-економічних рішень. 
10. Форми організації занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота, контрольні заходи – 

тестові завдання, завдання до практичних занять, залік. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Теплопостачання, 

Газопостачання, Вентиляція, Кондиціювання повітря, Опалення, Санітарно-технічне обладнання 

будівель, Основи проектної справи. 
12. Зміст курсу: Основні та оборотні засоби систем теплогазопостачання. Кошторисна вартість 

систем теплогазопостачання та вентиляції. Показники економічної ефективності інвестицій. 

Експлуатаційні витрати в системах теплогазопостачання і вентиляції. Тарифоутворення в системах 

теплогазопостачання. Показники діяльності та фінансового стану підприємств теплогазопостачання.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Мамаєва, Т. О. Конспект лекцій з дисципліни «Техніко-економічне обґрунтування в будівництві».  

– Х.: ХНАМГ, 2009. – 108 с. 

2. Козловський В.О. Техніко-економічні обгрунтування та техніко-економічні розрахунки в 

дипломних проектах та роботах: Навчальний посібник. - Вінниця: ВДТУ, 2003. - 75 с. 

3. Должанський І.З. Бізнес-план: технологія розробки: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2006. – 384 с. 

4. Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 377 «Про затвердження Порядку формування тарифів на 

теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого 

опалення і постачання гарячої води». 

5. Методика визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для 

точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання, затверджена 

постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2517. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 18  год. практичнихї занять, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: лекції з використанням мультимедійної презентації, лекції у формі діалогу, індивідуальні 

завдання, розв’язання задач з їх обговоренням. 

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

Підсумковий контроль: залік в кінці 8 семестру.   

Поточний контроль (100 балів): тестування, усне опитування, перевірка виконаних практичних 

завдань,  індивідуальні завдання.                 
16. Мова викладання: українська. 

 

 

Завідувач кафедри теплогазопостачання, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

 

1. Code: PS 004 

2. Title: Technical and economic calculations of heat and gas supply and ventilation systems 
3. Type: Compulsory 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: the 4th 

6. Semester when the discipline is studied: 8 

7. Number of established ECTS credits: 4 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Kravchenko Nataliia 

Vitaliivna, Candidate of Engineering, associate professor.  
9. Results of studies: Forming of skills and knowledge on the fundamentals of economics in the design, 

construction and operation of heat and gas supply and ventilation systems. Students learn to determine the 

operating costs and cost of systems, determine the effectiveness of technical and economic decisions. 
10. Forms of organizing classes: lectures, practical classes, independent work, control measures - test tasks, 

tasks for practical classes, test. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Heat supply, Gas supply, Ventilation, Air 

conditioning, Heating, Sanitary equipment of buildings, Fundamentals of design business. 

12. Course contents: Fixed and current assets of heat and gas supply systems. Estimated cost of heat and 

gas supply and ventilation systems. Indicators of economic efficiency of investments. Operating costs in heat 

and gas supply and ventilation systems. Tariff formation in heat and gas supply systems. Indicators of 

activity and financial state of the enterprises of heat and gas supply. 
13. Recommended educational editions:  
1. Mamayeva, T.O. Summary of lectures on discipline "Feasibility study in construction." - Kh .: KSAME, 

2009. - p.108. 

2. Kozlovsky V.O. Feasibility study and technical and economic calculations in diploma projects and works: 

Tutorial. - Vinnitsa: VGTU, 2003. - p.75. 

3. Dolzhansky I.Z. Business plan: technology development: Teaching. manual. - K.: TsNL, 2006. - p.384. 

4. NERCP Resolution No. 377 of 24.03.2016 "On Approval of the Procedure for the Formation of Tariffs for 

Thermal Energy, its Production, Transportation and Supply, Services for Centralized Heating and Hot Water 

Supply". 

5. Methodology for determination and calculation of tariffs for natural gas transportation services for points 

of entry and exit points on the basis of multi-year stimulating regulation approved by the NERCP resolution 

dated September 30, 2015 No. 2517. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 24 hours, practical classes – 18 hours, independent work – 78 hours. Total – 120 hours. 

Methods of teaching: lectures using multimedia presentations, lectures in the form of a dialogue, individual 

tasks, solving problems with their discussion. 

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

Final control: test at the end of the 8th  semester. 

Current control (100 points): testing, oral questioning, verification of accomplished practical tasks, 

individual tasks.     
16. Language of teaching: Ukrainian. 

         
 

 

Head of Heat, Gas Supply, Ventilation  

and Sanitary Engineering Department, 

Candidate of Engineering, Associate Professor                                                        M.D. Kizyeyev    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


