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Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 
24 «Сфера обслуговування» вибіркова 

 

Напрям підготовки  
241 «Готельно-ресторанна 

справа» 

Модулів - 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й 2-й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання  – 1 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 120 

4-й 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента – 4 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: бакалавр 

32 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

32 год. 6 год. 

Лабораторні 

– — 

Самостійна робота 

56 год. 108 год. 
Вид контролю:  залік 

 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для 
денної форми навчання – 64/56; для заочної форми навчання – 12/108. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни 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; 
 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 
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- 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. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Будівництво, загальні відомості про будівлі і споруди 

готельного комплексу, основні поняття і вимоги. 

Основні поняття про будівництво. Організаційні форми будівництва. Техніко-
економічні особливості будівництва  Інноваційні процеси у будівництві. Основи 
стандартизації. Загальні відомості про будівлі і споруди. Поняття про конструктивні 
елементи будинків і будівельних виробів. Основні вимоги до будинків. Класифікація 
будівель.  Стіни і перегородки. Каркасно-панельні конструкції. Перекриття. Дахи і 
перекриття. Підлоги. Вікна, двері і ворота. Сходи, пандуси, ліфти і ескалатори. Інтер’єри 
готельних, торгових будинків та їдалень  

Види будівельних матеріалів та їх класифікація. Природні кам'яні матеріали. Керамічні 
матеріали та вироби. Розчини, сухі суміші, бетони, залізобетони та вироби з них. Деревина та 
вироби з неї. Метали і вироби з них. Покрівельні та гідроізоляційні матеріали Вибір 
оздоблювальних матеріалів. .Експлуатаційні вимоги до оздоблення.. Матеріали для 
оздоблення основних приміщень готелів. Елементи оздоблення і контроль якості виконаних 
робіт. Класифікація будівель, загальні вимоги до них. Каркаси будівель та їх елементи. 
Ситуаційний план та план благоустрою території Поняття про основи та Ґрунти. 
Земляні роботи. Фундаменти .  Конструктивні елементи громадських будівель. 

Змістовий модуль 2. Основи інженерного обладнання будівель, системи опалення, 

вентиляції та кондиціонування, водопостачання та каналізації 

Інженерні системи життєзабезпечення будівель і споруд. Системи опалення, їх типи та 
обладнання. Системи вентиляції, їх типи та обладнання. Системи кондиціонування, їх типи 
та обладнання. Забезпечення енергозбереження.  Системи водозабезпечення та 
каналізації. Забезпечення холодною водою. Забезпечення гарячою водою.  Каналізація. 
Водостоки будівель. 

Джерела електропостачання. Джерела і види електроосвітлення. Норми освітлення 
різних поверхонь. Засоби внутрішнього зв’язку: телефон, пристрої внутрішнього зв’язку, 
телетайп, пневмопошта. Радіофікація, електрогодинофікація. Сигналізації. Пристрої 
протипожежної сигналізації. Склад систем газопостачання. Системи газопостачання. 
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Газопостачання готелів. Ліфти, їх класифікація, устрій і принцип роботи. Планувальне 
рішення ліфтів, машинне відділення, технічний поверх, техніка безпеки. Канатні дороги, 
фунікулери. Цілі та завдання будівельного проектування. Стадії та зміст проектної 
документації. Затвердження проектної документації. Якість проектних рішень. Показники 
якості проектів. Проведення ремонтних робіт. Паспортизація будівель і споруд. Порядок 
ведення, зберігання та використання паспорта технічного стану будівлі. Порядок 
проектування, погодження і затвердження проектів будівель і споруд туристичного 
комплексу.Оздоблювальні матеріали будівель і споруд туристичних комплексів. 

 
 

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. 
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. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Тема 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього ауд. 
у тому числі с.р. 

усього ауд. 
у тому числі с.р. 

л п лаб с л п лаб с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Змістовий 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. 

15 8 4 – - 4 7 15 1 1 — — – 14 

Тема 2. Основні 
елементи і 
конструктивні 
схеми будівель і 
споруд 
рекреаційних 
комплексів. 
Конструктивні 
елементи 

15 8 4 – - 4 7 15 1 1 — — - 14 
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громадських 
будівель. Ґрунти, 
основи та 
фундаменти. 

Тема 3. Основні 
будівельні матеріали 
їх характеристика та 
класифікація   

15 8 4 - - 4 7 15 2 1 — — 1 13 

Тема 4. Ліфтове і 
підіймальне 
обладнання 
туристичного  
комплексу. 

15 8 4 - - 4 7 15 2 1 - - 1 13 

Разом за І модуль 60 32 16 - - 16 28 60 6 4 — — 2 54 

Змістовий 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. 

15 8 4 – - 4 7 15 1 - — — 1 14 

Тема 6. 
Водозабезпечення та 
каналізація 
громадських 
будівель. 
Газопостачання. 

15 8 4 – - 4 7 15 1 - — — 1 14 

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

15 8 4 – - 4 7 15 1 - — — 1 14 

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

15 8 4 – - 4 7 15 1 - — — 1 14 

Разом за ІІ модуль 60 32 16 - - 16 28 60 6 2 — — 4 54 

ВСЬОГО 120 64 32 - - 32 56 120 12 6 - — 6 
10

8 
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4. Теми семінарських занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

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

4 

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

4 

3.  Тема 3. Основні будівельні матеріали їх характеристика та 
класифікація   

4 

4.  Тема 4. Ліфтове і підіймальне обладнання туристичного  
комплексу. 

4 

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

4 

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

4 

7.  Тема 7. Електропостачання і електрообладнання будівель і споруд 
туристичного комплексу. Слабкострумові пристрої і 
автоматизація технологічних процесів. 

4 

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

4 

 

5. Самостійна робота 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

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

7 

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

7 

3.  Тема 3. Основні будівельні матеріали їх характеристика та 
класифікація   

7 

4.  Тема 4. Ліфтове і підіймальне обладнання туристичного  комплексу. 7 

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

7 

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

7 

7.  Тема 7. Електропостачання і електрообладнання будівель і споруд 
туристичного комплексу. Слабкострумові пристрої і автоматизація 
технологічних процесів. 

7 

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

7 

 

6. Індивідуальні завдання 

Доручити виготовлення схем та рисунків для наочності з записом їх в електронному 
варіанті для покращення наочних матеріалів. 

Схеми різних типів і планів фундаментів. Схеми стін, перегородок, перекриттів, 
сходових маршів, дахів і їх покрить. Види підлог з використанням різних матеріалів. 
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7. Методи навчання 

З метою активізації навчального процесу у ході вивчення дисципліни «Інженерне 

обладнання споруд»  використовуються наступні традиційні та інноваційні методи навчання: 

— методи усного викладу матеріалу (монологічна форма: розповідь, опис, 

характеристика, пояснення; діалогічна форма: бесіда, дискусія, обговорення, дебати); 

— методи наочності (метод внутрішньої наочності ― використовується тоді, коли 

внутрішній акцент робиться на готові образи, раніше сформовані в уяві студента; метод 

ілюстративної наочності ― передбачає формування уявлень і понять у студентів на 

основі сприйняття конкретних ілюстрацій); 

— методи логічних операцій: порівняння, аналіз, синтез, узагальнення; Студенти 

повинні вміти аналізувати, узагальнювати різноманітну інформацію для того, щоби 

вільно орієнтуватися в економічних можливостях та перспективах розвитку того чи 

іншого об’єкту; 

— інтерактивні методи: мозковий штурм, карта розуму, методика творчості тощо. 

Використовуються для генерування нестандартних оригінальних ідей, пошук 

альтернативних підходів до розв’язання стандартних ситуацій; 

— емпіричні методи; 

— методи самостійної роботи з літературою: робота в бібліотеці з джерелами та 

літературою, вміння працювати з інтернет-ресурсами; 

 

8. Методи контролю 

З метою перевірки якості підготовки, знань та умінь студента з дисципліни «Інженерне 

обладнання споруд» використовуються наступні методи оцінювання: 

— для поточного контролю — контрольні запитання по темах, тестування, фронтальне 

опитування; 

— для підсумкового поточного контролю — контрольні запитання, письмовий тест; 

— для індивідуальної, самостійної та наукової роботи — усний захист або письмове 

оформлення отриманих результатів. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Заліковий кредит з дисципліни «Інженерне обладнання споруд» 
 

 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 24 «СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ» 
НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 241 «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА» 

(всі форми навчання) 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 ІНДЗ 100 
10 10 10 10 10 10 10 10 20 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 81-89 В добре  
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71-80 С зараховано 
61-70 D 

задовільно  
51-60 Е  

* FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

* F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 

• Кількість балів для оцінок «незадовільно» визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які 

забезпечують викладання відповідних дисциплін. 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни. 
2. Навчальна програма з навчальної дисципліни. 

 

11. Рекомендована література 

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, !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. 
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 2.01.02 – 85. Противопожарные нормы. – М.: Госком СССР по делам строительства., 1986. – 8с. 
14. СНиП 2.04.01 – 85. Внутренний водопровод и канализация. – М.: Госком СССР по делам 

строительства, 1986. – 56 с. 
15. СНиП ІІ –Л.8.71. Предприятия общественного питания. Нормі проектирования. – М.: Изд-во лит. По 

строительству, 1972. – 32 с. 
16. Справочник современного строителя./ Л.Р. Мильян и др.; Под общ. 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. Шаповал С.Л. Основи будівництва / С.Л. Шаповал за ред.. АА Мазаракі – К.: Київ нац..торг.-екон. ун-т, 

- 2007. – 186 с.  
19. Шаповал С.Л. Громадське будівництво / С.Л. Шаповал.  Курс лекцій. КНТЕУ, 2010. – 208 с. 

 
Додаткова література 

1. ДБН А.2.3.-1 – 99. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення. – К.: Держбуд 
України, 1999. 

2. ДБН В.2.5-20 – 2001. Газопостачання. 
3. ДБН В.2.5-23 – 2003. Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення.  
4. ДБН В.2.5-78.11.01 – 2003. Системи сигналізації охоронного призначення. 
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5. ДСТУ Б А.2.4-2 – 95. Система проектної документації для будівництва. Умовні графічні 
позначення і зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту. – К.: Держбуд 
України 1995. 

6. Нормативні документи з птань обстежень, паспортизації та надійної експлуатації виробничих 
будівель і споруд / Держком будівництва, архітектури та Держнаглядохоронпраці України. – 
К.: 1997. – 145 с. 

7. Про забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж: 
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 трав. 1997 р. № 409. 

  
12. Інформаційні ресурси 

1. Наукова та навчальна література 
2. Періодичні фахові видання 
3. Інформаційні довідники 
4. Путівники, карти 
5. Ресурси мережі Інтернет 

 


