
  
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Код: ____2.3.15 

2. Назва:_ Джерела теплопостачання та споживачі теплоти 

3. Тип: вибірковий 
4. Рівень вищої освіти: І 
 5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна  4  

6. Семестр, коли вивчається дисципліна : 7 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4 
8. Прізвище, ініціали лектора:  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 теплопостачання та 

опалення; 

- за допомогою автоматизованого робочого місця, використовуючи нормативну і довідкову 

літературу, розробляти робочу документацію основних елементів і систем опалення та 

теплопостачання;  

- 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 опалення; 

- здійснювати технічний  контроль  за виконанням   робіт 
10. Форми організації занять лекції, практичні заняття, самостійна робота,   іспит; 
11. Зміст курсу. Тема1.  Теплотехнічний розрахунок огороджень. Мікроклімат приміщень . 

Особливості мікроклімату промислових будівель Теплообмін людини та умови комфортності. 

Системи інженерного забезпечення будівель. 
Тема 2. Тепловий режим  будівель.   Тепловий баланс приміщень. Втрати тепла. Теплова потужність 

системи опалення.  
Тема 3. Класифікація систем  опалення. Основні елементи систем. Носії тепла. 
Тема 4. Водяне опалення. Класифікація систем. Влаштування.  Основні елементи систем водяного 

опалення.  Системи квартирного опалення 
Тема 5. Розрахунок діючого тиску в системах опалення. Природний тиск. Гідравлічний розрахунок. 
Тема 6. Опалювальні прилади систем.. Регулювання тепловіддачі. Техніко-економічне порівняння. 

Теплопроводи систем опалення. Арматура систем водяного опалення. 
Тема 7.  Класифікація систем парового опалення. Влаштування. Гідравлічний розрахунок  

паропроводів. Основні елементи. 
Тема 8. Повітряне опалення. Пристрої для нагріву повітря. Утилізатори тепла. 
Тема 9.  Газове опалення. . Інфрачервоне опалення.   
Тема 10. Електричне опалення. Теплові насоси. 
Тема 11. Енергозбереження в системах опалення. Економія тепла на опалення. Утилізація 

природного тепла. 

 12. Рекомендовані навчальні видання:   
1.  Богословский В.Н.,  Сканави А.Н.   Отопление, Москва, Стройиздат, 1991 

2. Тихомиров К.С. Теплотехника, теплогазоснабжение и  вентиляция. Москва, Стройиздат, 1991.  
3  Кравченко В.С., Саблій Л.А., Давидчук В.І., Кравченко Н.В. Інженерне обладнання будинків: 

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

4. Внутренние санитарно-технические устройства. Справочник проектировщика .Часть 1..Под  

редакцией  Староверова И.Г. и  Шиллера Ю.И. , Москва, Стройиздат,1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22години лекцій,20 годин практичних занять, 78год. самостійної роботи. Разом – 120год.  

Методи: інтерактивні лекції,  , індивідуальні завдання  використання мультимедійних засобів  

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

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

   Поточний контроль (60 балів): тестування                  
15. Мова викладання: українська. 

 

 

Завідувач кафедри теплогазопостачання, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

 

1. Code: ____ 2.3.15 

2. Name: _ Heat supply sources and heat consumers 

3. Type: selective 

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

5. Year of study, when the discipline is proposed 4 

6. Semester when studying discipline: 7 

7. Number of established ECTS credits: 4 

8. Surname, initials of the lecturer: 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 research works, computer technology and operating methods and regulatory 

documents, to carry out engineering calculations of elements of the systems of heat supply and heating; 

- using the automated workplace, using the normative and reference literature, develop a working 

documentation of the main elements and systems of heating and heat supply; 

- 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 heating systems; 

- to carry out technical control over the execution of works 

10. Forms of organization of lectures, practical classes, independent work, examination; 

11. Contents of the course. Theme1 Heat engineering calculation of fencing. Microclimate of 

premises. Features of a microclimate of industrial buildings Heat exchange of a person and conditions of 

comfort. Building Engineering Systems. 

Theme 2. Heat regime of buildings. Thermal balance of premises. Loss of heat. Heating capacity of 

the heating system. 

Theme 3. Classification of heating systems. Basic system elements. Carriers of heat. 

Theme 4. Water heating. Classification of systems. Arrangement Basic elements of water heating 

systems. Systems of apartment heating 

Theme 5. Calculation of operating pressure in heating systems. Natural pressure. Hydraulic 

calculation. 

Topic 6. Heating systems of the systems .. Adjustment of heat transfer. Technical and economic 

comparison. Heating systems of heating systems. Armature of water heating systems. 

Theme 7. Classification of steam heating systems. Arrangement Hydraulic calculation of steam lines. 

Basic elements. 

Theme 8. Air heating. Devices for heating the air. Waste heaters. 

Theme 9. Gas heating. . Infrared heating. 

Theme 10. Electric heating. Heat pumps. 

Theme 11. Energy saving in heating systems. Heat saving for heating. Utilization of natural heat. 

12. Recommended editions: 

1. Bogoslovsky VN, Skanavi AN Heating, Moscow, Stroyizdat, 1991 

2. Tikhomirov K.S. Heat engineering, heat supply and ventilation. Moscow, Stroyizdat, 1991. 

3 Kravchenko VS, Sabliy L. A., Davydchuk V.I., Kravchenko N.V. Engineering equipment of 

houses: Textbook. - Rivne: NUVGP, 2005. - 413 p. 

4. Internal sanitary devices. Reference book of the designer. Part 1 .. Under the editorship of 

Staroverova IG and Schiller Yu.I. , Moscow, Stroyizdat, 1990. 

13. Planned types of educational activities and teaching methods: 

22 hour lectures, 20 hours of practical classes, 78 hours. independent work. Together - 120 hours. 

Methods: interactive lectures,, individual tasks of using multimedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Form and evaluation criteria: 

The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final Test (40 points): Written exam at the end of the semester. 

Current control (60 points): testing 

15. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Head of Heat, Gas Supply, Ventilation  

and Sanitary Engineering Department, 

Candidate of Engineering, Associate Professor                                                        M.D. Kizyeyev    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


