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Факультет та 

кафедра, за якою 
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дисципліна 
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Викладачі курсу Клапчук Михайло Володимирович, кандидат географічних наук, доцент,  
Жук Юрій Ігорович, кандидат географічних наук, асистент 

Контактна 

інформація 

викладачів 

M_Klapchuk@ukr.net 
https://lnulviv.academia.edu/MykhailoKlapchuk 
yuriy.zhuk@lnu.edu.ua 
https://geography.lnu.edu.ua/employee/zhuk-yurij-ihorovych 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 
попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 
використовуючи програми Skype, Viber. Messenger. Для погодження 
часу он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту викладача 
або дзвонити. 

Сторінка курсу http://geography.lnu.edu.ua/ 
Інформація про 

курс 

Навчальна програма дисципліни «Інженерне обладнання будівель» 
розроблена для студентів, які навчаються за напрямом 241 «Готельно-
ресторанна справа».  
Дисципліна спрямована на набуття здобувачами вищої освіти 
теоретичних та практичних знань щодо нових тенденцій в інженерії 
готельно-ресторанного напрямку. 

Коротка 

анотація курсу 

Дисципліна «Інженерне обладнання будівель» є вибірковою 
дисципліною з спеціальності готельно-ресторанна справа для освітньої 
програми підготовки бакалаврів, яка викладається в 4 семестрі в обсязі 4 
кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 

курсу 

Метою викладання навчальної дисципліни «Інженерне обладнання 
будівель» є формування вмінь та навичок з інженерного обладнання 
споруд у межах діяльності фахівця сфери готельно-ресторанного 
господарства. Набуття навичок щодо виконання основних функцій 
спеціаліста в цій сфері. Опанування вмінням приймати принципові 
рішення щодо проектування нового будівництва, реконструкції та 
капітального ремонту об’єктів готельно-ресторанного господарства 
вирішувати основні питання технічного нагляду замовника за 
будівництвом закладів готельно-ресторанного господарства.   
Основними завданнями вивчення дисципліни є:  
- ознайомитись з основними організаційними формами будівництва та 
інноваційними процесами в будівництві; 
- вивчити загальні відомості про будівлі і споруди та їх конструктивні 
схеми і елементи; 
- знати конструктивні особливості елементів готельно-ресторанних 
будівель; 
- вивчити основні види і характеристики будівельних та 
оздоблювальних матеріалів; 



- ознайомитись з основами будівельного проектування; 
- знати види інженерного обладнання будівель, методи його установки 
та експлуатації; 
- засвоїти особливості технічної експлуатації будівель і споруд; 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Базова: 

1. Будівельне матеріалознавство: Підручник. – К.: ТОв УВПК «ЕксОБ», 2004. 
– 704с. 

2. ДБН 360.92** (із змін. № 1 – 10). Містобудування. Планування та забудова 
міських та сільських поселень. – К.: Мінінвестбуд України, 1992. – 65с. 

3. ДБН А 2.2 – 3 – 2004. Проектування. Склад, порядок розроблення, 
погодження та затвердження проектної документації для будівництва. – К.: 
Держбуд України, 2004. – 35с. 

4. ДБН А.2.2. – 3 – 2003. Положення про авторський нагляд за будівництвом 
будинків і споруд. – К.: Держком України з будівництва та архітектури, 
2003. – 9 с. 

5. ДБН А.3.1. – 3 – 94.Проприйняття в експлуатацію закінчених будівництвом 
об’єктів. Основні положення. – К.: Держкоммістобудування України, 1994. 
– 29 с. 

6. ДБН В.2.2.-9 – 99. Громадські будинки і споруди. Основні положення. – 
К.:Держбуд України, 1999. – 46 с. 

7. ДСТУ 4281:2004. Заклади ресторанного господарства. – К.: Держспожив 
стандарт України, 2004. – 12 с. 

8. ДСТУ Б А.2.4.-7 – 95. Система проектної документації для будівництва. 
Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень. 

9. Ежемесячный науч.-техн. и производ. Ж. «Строительные материалы.» 
10. Карсекін В.І. Проектування підприємств громадського харчування./ 

Карсекін В.І – К.: Вища школа 1992. – 241с. 
11. Клименко Є.В Технічна експлуатація та реконструкція будівель і споруд./ 

Клименко Є.В. Навчальний посібник – К.: Центр навч. Л-ри, 2004. – 304 с. 
12. Кравченко В.С. Водопостачання та каналізація. / Кравченко В.С. Підручник. 

– К.: Кондор. 2007. – 288 с. 
13. СНиП ІІ –Л.8.71. Предприятия общественного питания. Нормьі 

проектирования. – М.: Изд-во лит. По строительству, 1972. – 32 с. 
14. Справочник современного строителя./ Л.Р. Мильян и др.; Под общ. Ред.. 

Л.Р. Мильяна – узд. 3-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 540 с. 
15. Сучасні композиційні будіельно-оздоблюванні матеріали: Підручник. К.: 

КНУБА, 2005. – 512 с. 
16. Шаповал С.Л. Основи будівництва / С.Л. Шаповал за ред.. АА Мазаракі – 

К.: Київ нац..торг.-екон. ун-т, - 2007. – 186 с.  
17. Шаповал С.Л. Громадське будівництво / С.Л. Шаповал.  Курс лекцій. 

КНТЕУ, 2010. – 208 с. 
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15. СНиП ІІ –Л.8.71. Предприятия общественного питания. Нормі 
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Ред.. Л.Р. Мильяна – узд. 3-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 540 с. 

17. Сучасні композиційні будіельно-оздоблюванні матеріали: Підручник. 
К.: КНУБА, 2005. – 512 с. 

18. Про захист прав споживачів : Закон України від 15.12.1993 р. – № 
3682-ХІІ. 

19. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 
населення : Закон України від 24.02.1994 р. – № 4004-ХІІ. 

20. Про внесення змін і доповнень до статті 23 Закону України «Про 
захист прав споживачів» : Закон України від 20.06.1995 р. 

21. Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини : 
Закон України від 23.12.1997 р. – № 771/97-ВР. 

22. ДСТУ 3278- 95 «Стандартизація послуг. Основні положення». 
23. ДСТУ 4281:2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація. 

– К. : Держспоживстандарт України, 2004. 
24. Порядок проведення контрольної перевірки правильності розрахунку 

із споживачами за надані послуги і реалізовані товари : Постанова 
Кабінету Міністрів України від 02.04.1994 р. – № 215. 

25. Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного 
обслуговування населення : Постанова Кабінету Міністрів України 
від 08.02.1995 р. – № 108. 

26. Правила роботи дрібно роздрібної торговельної мережі : Наказ 
міністра зовніш. екон. зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996 р. – № 
369. 

27. Про затвердження Рекомендованих норм технічного оснащення 
закладів громадського харчування : Наказ міністра економіки та з 
питань європ. інтеграції України від 03.01.2003 р. – № 2. 

28. Шаповал С.Л. Основи будівництва / С.Л. Шаповал за ред.. АА 
Мазаракі – К.: Київ нац..торг.-екон. ун-т, - 2007. – 186 с.  



29. Шаповал С.Л. Громадське будівництво / С.Л. Шаповал.  Курс лекцій. 
КНТЕУ, 2010. – 208 с. 

Тривалість 

курсу 

120 год. 

Обсяг курсу 64 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 32 годин 
семінарських /практичних занять та 56 годин самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  
знати: 

- загальні відомості про будівлі і споруди готельно-ресторанного 
комплексу; 
- планувальну організацію приміщень будівель та споруд 
готельних комплексів;  
- основні конструктивні елементи будівель і споруд, будівельні 
матеріали та конструкції, види оздоблювальних матеріалів  для будівель 
готельно-ресторанних комплексів; 
- вимоги до планувальної організації території підприємств 
індустрії гостинності різної категорії та види, методи установки і 
експлуатації обладнання. 
вміти : 

- читати креслення будівель і споруд; 
- розбиратись у проектній технічній документації на об’єкти 
готельних комплексів та ресторанів; 
- підбирати на основі даних досліджень про ґрунти необхідну 
конструкцію фундаментів; 
- на основі вимог до заданого об’єкта підібрати конструктивні 
матеріали для елементів будівлі (стіни, перегородки, перекриття, дахи і 
покрівлі та інші); 
- на основі експлуатаційних вимог вміти підібрати необхідні для 
конкретного випадку будівельні матеріали, обладнання та здійснити 
контроль за якістю виконаних робіт; 
- вірно підібрати необхідні оздоблювальні матеріали для готельно-
ресторанних  комплексів; 
- проектувати заклади готельно-ресторанного господарства. 

Ключові слова Інженерія, обладнання, споруда. 
Формат курсу Очний, заочний 

 Проведення лекцій, практичних робіт, семінарських занять та 
консультації для кращого розуміння тем 

Теми Змістовний модуль 1. Будівництво, загальні відомості про будівлі і 

споруди готельного комплексу, основні поняття і вимоги. 

Тема 1. Загальні відомості про будівлі і споруди туристичного 

комплексу, основні поняття  вимоги. 

Тема 2. Основні елементи і конструктивні схеми будівель і споруд 

рекреаційних комплексів. Конструктивні елементи громадських 

будівель. Ґрунти, основи та фундаменти. 

Тема 3. Основні будівельні матеріали їх характеристика та класифікація   

Тема 4. Ліфтове і підіймальне обладнання туристичного  

комплексу.Змістовний модуль 2. Основи інженерного обладнання 

будівель, системи опалення, вентиляції та кондиціонування, 

водопостачання та каналізації. 

Тема 5. Основи інженерного обладнання будівель, системи опалення, 

вентиляції та кондиціонування. 

Тема 6. Водозабезпечення та каналізація громадських будівель. 



Газопостачання 

Тема 7. Електропостачання і електрообладнання будівель і споруд 

туристичного комплексу. Слабкострумові пристрої і автоматизація 

технологічних процесів. 

Тема 8. Порядок проектування, погодження і затвердження проектів 

будівель і споруд туристичного комплексу. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік (згідно балів отриманих протягом семестру) 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з  дисциплін 
економічного, юридичного блоків, достатніх для сприйняття 
категоріального апарату системи предмету 

Навчальні 

методи та 

техніки, які 

будуть 

використовуват

ися під час 

викладання 

курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, 
спільні розробки,  навчальні спільноти і т. д.) проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія. 
Семінарське заняття: тестування, співбесіда, діалог, презентація 
доповідей, критичний аналіз доповідей та повідомлень колег. 
Самостійна робота: аналіз конспекту та презентації доповіді, аналіз 
участі у обговоренні проблемних питань, робота над обговоренням 
питань, представлених іншими доповідачами (у вигляді додаткових 
балів). 

Необхідне 

обладнання 

Персональні комп’ютери (бажано), смартфони, стандартне аудиторне 
обладнання, мультимедійне устаткування. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 
за наступним співвідношенням:  
• практичні/самостійні тощо: максимальна кількість балів 50 
• контрольні заміри (модулі): максимальна кількість балів 50  
• залік: згідно балів отриманих протягом семестру 
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 
письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: 
Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 
дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 
джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 
студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 
академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 
недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 
незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 
обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 
Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 
курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 
відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 
дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 
письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, яку 
студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 
виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 
заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких 
немає серед рекомендованих. 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному 
тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При 
цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 
студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та 
запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи 
іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 
навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 



завдання і т. ін. 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до 

заліку чи 

екзамену. 

1. Загальні відомості про будівлі і споруди туристичного комплексу, 

основні поняття  вимоги. 

2. Основні елементи і конструктивні схеми будівель і споруд 

рекреаційних комплексів. Конструктивні елементи громадських 

будівель. Ґрунти, основи та фундаменти. 

3. Основні будівельні матеріали їх характеристика та класифікація   

4. Ліфтове і підіймальне обладнання туристичного  комплексу. 

5. Основи інженерного обладнання будівель, системи опалення, 

вентиляції та кондиціонування. 

6. Водозабезпечення та каналізація громадських будівель. 

Газопостачання 

7. Електропостачання і електрообладнання будівель і споруд 

туристичного комплексу. Слабкострумові пристрої і автоматизація 

технологічних процесів. 

8. Порядок проектування, погодження і затвердження проектів будівель і 

споруд туристичного комплексу. 

Шкала 

оцінювання: 

вузу, 

національна та 

ECTS 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка 

з диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90-100 5 Відмінно 
 

 

Зараховано 
В 81-89 

4 
Добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Задовільно 

FX 21-50 2 Незадовільно  Не зараховано  

F 0-20 2 
Незадовільно (без 

права перездачі) 

Не зараховано 

(без права 

перездачі) 
 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 
завершенню курсу. 

 



СХЕМА КУРСУ «Інженерне обладнання будівель» 

 

Тиж.  

/  

дата 

 

Тема, 

план, 

короткі тези 

Форма  

діяльності 

(заняття) 

лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота) 

Література  Завдання, 

год 
Термін 

виконання 

1 Тема 1. Загальні 
відомості про 
будівлі і споруди 
туристичного 
комплексу, основні 
поняття  вимоги. 

Лекція Базова: 

1. Будівельне 
матеріалознавство: 
Підручник. – К.: ТОв 
УВПК «ЕксОБ», 2004. 
– 704с. 

2. ДБН 360.92** (із змін. 
№ 1 – 10). 
Містобудування. 
Планування та 
забудова міських та 
сільських поселень. – 
К.: Мінінвестбуд 
України, 1992. – 65с. 

3. ДБН А 2.2 – 3 – 2004. 
Проектування. Склад, 
порядок розроблення, 
погодження та 
затвердження 
проектної документації 
для будівництва. – К.: 
Держбуд України, 
2004. – 35с. 

4. ДБН А.2.2. – 3 – 2003. 
Положення про 
авторський нагляд за 
будівництвом будинків 
і споруд. – К.: Держком 
України з будівництва 
та архітектури, 2003. – 
9 с. 

5. ДБН А.3.1. – 3 – 
94.Проприйняття в 
експлуатацію 
закінчених 
будівництвом об’єктів. 
Основні положення. – 
К.: 
Держкоммістобудуван
ня України, 1994. – 29 
с. 

6. ДБН В.2.2.-9 – 99. 
Громадські будинки і 
споруди. Основні 
положення. – 

4  

2 Тема 1. Загальні 
відомості про 
будівлі і споруди 
туристичного 
комплексу, основні 
поняття  вимоги. 

Семінарське 
заняття 

4 Протягом 
поточного 

тижня 

3 Тема 2. Основні 
елементи і 
конструктивні 
схеми будівель і 
споруд 
рекреаційних 
комплексів. 
Конструктивні 
елементи 
громадських 
будівель. 
Ґрунти, основи 
та фундаменти.  

Лекція 4  

4 Тема 2. Основні 
елементи і 
конструктивні 
схеми будівель і 
споруд 
рекреаційних 
комплексів. 
Конструктивні 
елементи 
громадських 
будівель. Ґрунти,  
основи та 
фундаменти.  

Семінарське 
заняття 

4 Протягом 
поточного 

тижня 

5 Тема 3. Основні 
будівельні 
матеріали їх 
характеристика та 
класифікація   

Лекція 4  

6 Тема 3. Основні 
будівельні 
матеріали їх 
характеристика та 
класифікація   

Семінарське 
заняття 

4 Протягом 
поточного 

тижня 

7 Тема 4. Ліфтове і Лекція 4  



підіймальне 
обладнання 
туристичного  
комплексу. 

К.:Держбуд України, 
1999. – 46 с. 

7. ДСТУ 4281:2004. 
Заклади ресторанного 
господарства. – К.: 
Держспожив стандарт 
України, 2004. – 12 с. 

8. ДСТУ Б А.2.4.-7 – 95. 
Система проектної 
документації для 
будівництва. Правила 
виконання 
архітектурно-
будівельних робочих 
креслень. 

9. Ежемесячный науч.-
техн. и производ. Ж. 
«Строительные 
материалы.» 

10. Карсекін В.І. 
Проектування 
підприємств 
громадського 
харчування./ Карсекін 
В.І – К.: Вища школа 
1992. – 241с. 

11. Клименко Є.В 
Технічна експлуатація 
та реконструкція 
будівель і споруд./ 
Клименко Є.В. 
Навчальний посібник – 
К.: Центр навч. Л-ри, 
2004. – 304 с. 

12. Кравченко В.С. 
Водопостачання та 
каналізація. / 
Кравченко В.С. 
Підручник. – К.: 
Кондор. 2007. – 288 с. 

13. СНиП ІІ –Л.8.71. 
Предприятия 
общественного 
питания. Нормьі 
проектирования. – М.: 
Изд-во лит. По 
строительству, 1972. – 
32 с. 

14. Справочник 
современного 
строителя./ Л.Р. 
Мильян и др.; Под общ. 
Ред.. Л.Р. Мильяна – 
узд. 3-е. – Ростов н/Д: 

8 Тема 4. Ліфтове і 
підіймальне 
обладнання 
туристичного  
комплексу. 

Семінарське 
заняття 

4 Протягом 
поточного 

тижня 

9 Тема 5. Основи 
інженерного 
обладнання 
будівель, системи 
опалення, 
вентиляції та 
кондиціонування. 

Лекція 4  

10 Тема 5. Основи 
інженерного 
обладнання 
будівель, системи 
опалення, 
вентиляції та 
кондиціонування. 

Семінарське 
заняття 

4 Протягом 
поточного 

тижня 

11 Тема 6. 
Водозабезпечення 
та каналізація 
громадських 
будівель. 
Газопостачання. 

Лекція 4  

12 Тема 6. 
Водозабезпечення 
та каналізація 
громадських 
будівель. 
Газопостачання. 

Семінарське 
заняття 

4 Протягом 
поточного 

тижня 

13 Тема 7. Електро-
постачання і 
електрообладнання 
будівель і споруд 
туристичного 
комплексу. 
Слабкострумові 
пристрої і 
автоматизація 
технологічних 
процесів 

Лекція 4  

14 Тема 7. Електро-
постачання і 
електрообладнання 
будівель і споруд 
туристичного 
комплексу. 
Слабкострумові 
пристрої і 
автоматизація 
технологічних 
процесів 

Семінарське 
заняття 

4 Протягом 
поточного 

тижня 

15 Тема 8. Порядок 
проектування, 

Лекція 4  



погодження і 
затвердження 
проектів будівель і 
споруд 
туристичного 
комплексу. 

Феникс, 2006. – 540 с. 
15. Сучасні композиційні 

будіельно-
оздоблюванні 
матеріали: Підручник. 
К.: КНУБА, 2005. – 512 
с. 

16. Шаповал С.Л. Основи 
будівництва / С.Л. 
Шаповал за ред.. АА 
Мазаракі – К.: Київ 
нац..торг.-екон. ун-т, - 
2007. – 186 с.  

17. Шаповал С.Л. 
Громадське 
будівництво / С.Л. 
Шаповал.  Курс лекцій. 
КНТЕУ, 2010. – 208 с. 
 

Допоміжна 

  
1. Будівельне 

матеріалознавство: 
Підручник. – К.: ТОв 
УВПК «ЕксОБ», 
2004. – 704с. 

2. ДБН 360.92** (із 
змін. № 1 – 10). 
Містобудування. 
Планування та 
забудова міських та 
сільських поселень. – 
К.: Мінінвестбуд 
України, !992. – 65с. 

3. ДБН А 2.2 – 3 – 2004. 
Проектування. Склад, 
порядок розроблення, 
погодження та 
затвердження 
проектної 
документації для 
будівництва. – К.: 
Держбуд України, 
2004. – 35с. 

4. ДБН А.2.2. – 3 – 2003. 
Положення про 
авторський нагляд за 
будівництвом 
будинків і споруд. – 
К.: Держком України 
з будівництва та 
архітектури, 2003. – 9 
с. 

16 Тема 8. Порядок 
проектування, 
погодження і 
затвердження 
проектів будівель і 
споруд 
туристичного 
комплексу. 

Семінарське 
заняття 

4 Протягом 
поточного 

тижня 

 


