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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З 

ОСНОВНИМИ СУЧАСНИМИ СИСТЕМАМИ ОПАЛЕННЯ, 

ВЕНТИЛЯЦІЇ і КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ І ОТРИМУЮТЬ 

НАВИЧКИ ПРОЕКТУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ 

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ. 

 

Наприклад: вміння використовувати програмний продукт фірми TROX - 

Eazy Produkt Finder при підборі активної холодної балки (Chilled beams). 

 

 

Диференційовані результати навчання:   

 

знати:  

mailto:isaevv5@gmail.com


• види сучасних енергозберігаючих систем кондиціювання повітря (СКП) та 

інші; 

• схеми і склад обладнання СКП; 

• методи і засоби експлуатації СКП; 

• правила користування довідковою літературою та нормативними 

матеріалами; 

 

володіти: 

• методами розрахунку СКП; 

• методами і засобами експлуатації СКП. 

 

вміти: 

• підібрати багатозональна систему кондиціювання повітря зі змінною 

витратою хладоагента; 

• скласти технічне завдання на розробку систем опалення, вентиляції та 

кондиціювання повітря; 

• виконати розрахунок розподілу повітря системами вентиляції і 

кондиціювання повітря 

• здійснити підбір обладнання для плавальних басейнів. 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції 
практи

чні 
самост

ійна 

1 Класифікація сучасних енергозберігаючих систем 

опалювання, вентиляції, кондиціонування повітря і 

теплових насосів 
2  4 

2 Принцип роботи холодильних машин і теплових насосів. 

Теоретичний і реальний цикл Карно 
2  4 

3 Особливості реалізації проекту кондиціонування повітря 

архітектурного пам'ятника Одеси палац Бжозовского.  
2  4 

4 Інженерні системи оперних театрів з урахуванням 

акустичних вимог. На прикладі оперного театру Одеси і 

Марьінського театру Санкт-Петербург 

2  4 

5 Системи водопостачання, опалення, вентиляції і 

кондиціонування спортивно-фізкультурного комплексу м. 

Південий (палац спорту і готель) 
2  4 

6 Кондиціювання повітря плавальних басейнів 2  4 

7 Реконструкція вентиляції і кондиціонування повітря 

офісного центру в Лондоні. Мультизональні системи 

кондиціювання зі змінною витратою теплоносія 
2  4 

8 Системи кондиціонування повітря серверних і центрів 

обробки даних. Підготовка техзавдання 
2  4 

9 Особливості розрахунку надходжень тепла від сонячної  

радіації з використанням програми SunRad 2.0 
 8 6 

10 Особливості аеродинамічного розрахунку з використанням 

програми AeroDyn 2.0 
 8 12 

11 Підбор активної холодної балки (Chilled beams). з 

використанням програмного продукту компанії TROX - 
 4 12 



Eazy Produkt Finder 2 

12 Використання програмного забезпечення компанії Wesper 

при підборі кліматичного обладнання 
 4 12 

 Всього 16 24 80 

 
 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

 

Мінімальний рівень оцінювання для «заліку» за навчальною 

дисципліною «Інженерне забезпечення будівель з використанням 

енергозберігаючих технологій» складає 60 балів і може бути досягнений 

наступними засобами оцінювання: 

 

Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість балів Вид контролю 
Кількість у 

семестрі 

Розрахунково-графічна робота 1 10 20 

Активність роботи на практичних 

заняттях 
 10 

20 

Контроль знань:    

• Поточний контроль знань 

(стандартизовані тести) 
1 10 20 

• Підсумковий контроль знань – 

залік 
1 

30 40 

Разом  60 100 

 

З дисципліни передбачено виконання: 

- розрахунково-графічної роботи. 

Розрахунково-графічною роботою передбачено підбір енергозберігаючого 

обладнання систем климатотехники для офісної будівлі. 

Робота складається з двох частин: розрахункової та графічної і 

виконується у вигляді пояснювальної записки, що включає графічну частину 

(формат А-4). 

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи 

[7]. 
 

Проводиться експрес контроль знань – стандартизовані тести (20 

тестових питань). 
 

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не 

змогли з будь яких причин набрати необхідну кількість балів, або для 

студентів, що бажають збільшити вже набрану кількість балів. Підсумковий 

контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди з викладачем. 
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