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1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Програма вивчення навчальної дисципліни «Теплогазопостачання та вентиляція» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми «Міське та комунальне господарство» 
рівня вищої освіти бакалавр спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія. 

Теплогазопостачання, вентиляція та кондиціювання – галузь будівельної техніки та 
цивільної інженерії. Забезпечення споруд різного призначення комфортними умовами для 
людей, оптимізації технологічних процесів, підвищення продуктивності праці, якості 
продукції не можливе без проектування, експлуатації систем теплогазопостачання, вентиляції 
та кондиціювання будівель різного призначення в сучасних умовах.  
 

2. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 
Мета дисципліни - засвоєння основ теплотехніки, характеристики огороджуючих 

конструкцій, з точки зору економії теплової енергії в світі енергетичної політики країни; 
уявлення про системи теплопостачання, газопостачання, вентиляції цивільних і промислових 
будівель, кондиціонування повітря; розглянути принципи розрахунку, конструювання та 
експлуатації систем опалення і вентиляції будівлі. 

Завдання дисципліни - вивчення різноманітних систем теплогазопостачання, 
вентиляції та кондиціювання будівель різного призначення, основні методики розрахунку, 
проектування та експлуатації. 

Пререквізити дисципліни: «Вступ до будівельної справи», «Фізика», «Нарисна 
геометрія», «Технічна термодинаміка», «Основи гідравліки, водопостачання та 
водовідведення». 

Постреквізити дисципліни: «Опалення», «Аеродинаміка вентиляції», «Вентиляція», 
«Теплопостачання», «Кондиціювання повітря», «Газопостачання». 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 

 класифікації та характеристики систем і схем ТГПВК; 
 нормативні документи з організації систем ТГПВК; 
 теоретичні основи, методи розрахунку, проектування та влаштування систем 

ТГПВК; 
 основні методи теплотехнічного розрахунку огороджуючих конструкцій 

будівель різного призначення; 
 основні шляхи економії теплової енергії; 



 конструкції та обладнання систем опалення, вентиляції, кондиціонування 
повітря цивільних і промислових будівель. 

вміти: 
 аналізувати та приймати рішення щодо вибору технологічних рішень систем та 

схем ТГПВК; 
 давати екологічну оцінку ефективності роботи систем та схем ТГПВК; 
 виконувати розрахунок та обґрунтування систем ТГПВК; 
 методи визначення параметрів мереж і споруд ТГПВК. 
 читати та розробляти схеми та креслення систем ТГПВК; 
 розраховувати та підбирати пристрої і вузли систем ТГПВК. 

 
Методи навчання практичний (досліди, вправи, навчально-продуктивна праця); 

наочний (ілюстрація, демонстрація, спостереження студентів); словесний (пояснення, 
роз’яснення, розповідь, бесіда, лекція, дискусія, диспут); робота з книгою (читання, вивчення, 
реферування, швидкий огляд, цитування, виклад, складання плану, конспектування). 

Форми навчання колективна, аудиторна (лекції, практичні заняття), поза аудиторні 
(підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, опрацювання розділів програми, які 
не викладаються на лекціях), індивідуальна, групова. 


