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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни  «Громадське будівництво та інженерне обладнання 

будівель»  складена для галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-

ресторанна справа», ступінь -   бакалавр. 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є: громадські будівлі та іх конструктивні елементи; 

характеристики та загальні вимоги до будівель; побудова розрізів та нанесення розмірів на них;  

основні будівельні матеріали; 

 

Міждисциплінарні зв’язки: в дисципліні застосовуються знання, отримані з курсів інженерної 

графіки , матеріалознавство, математики. 

  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Основи громадського будівництва. 

2. Основні системи інженерного обладнання будівель. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Громадське будівництво та інженерне 

обладнання будівель» є: набуття студентами вмінь і навичок вираження технічних та будівельних 

ідей за допомогою креслень, розвиток просторового уявлення майбутнього спеціаліста, 

ознайомлення студентів з загальною схемою інженерних систем водо і теплопостачання, 

кондиціювання водовід та каналізація. Навчить методам оптимізації технічних параметрів при 

підборі інженерного обладнання промислових будівель. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни  «Громадське будівництво та інженерне 

обладнання будівель» є: побудова і читання будівельних креслень, які є графічними методами 

фіксування, збереження та передавання технічних та будівельних ідей. Вивчення дисциплін 

включають системний підхід до рішення задачі кожної системи промислових будівель, розгляд 

системи у комплексі. Пошук оптимального рішення на основі системи Auto CAD забезпечує 

формування професійного підходу до проектування інженерних систем водо- і теплопостачання, 

кондиціювання, водовідвід та каналізацію промислових будівель для усіх галузей народного 

господарства. 

 

1.3. Студенти повинні: 

знати : 

        • класифікація громадських будівель, їхні вимоги; 

    •  основні конструктивні елементи громадських будівель; 

  •  основні принципи проектування готельних споруд; 

        • правила виконання креслень розрізів будівель; 

    • основні технічні характеристики інженерних систем будівель; 

  •  складові етапи проектування інженерної системи; 

        • умовні позначення інженерного обладнання вітчизняного і закордонного виробництва, 

переваги і особливості монтажу інженерних систем; 

  •  систему управління і контролю інженерної системи промислових будівель; 

вміти : 

    • виконувати креслення розрізів будівель за вимогами державних стандартів; 

  •  розміщення необхідного інженерного обладнання на горізонтальних розрізах будівель 

    •  користуватися оптимальними файлами операцій для побудови одно і двомірних просторових 

зображень інженерного обладнання (файли різного типу, чип пери, радіатори, насоси, котли); 

  • виконувати графіку інженерного обладнання промислових будівель; 

       • виконувати розрахунки підбору інженерного обладнання промислових будівель; 

  •  виконувати графіку інженерних систем з різним обладнанням; 

  •  оптимізувати результати графічно-аналітичного розрахунку інженерних мереж промислових 

будівель; 
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На вивчення навчальної дисципліни відводиться  120 годин / 4 кредити ECTS. 

 
 2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

    Змістовий модуль 1. Основи громадського будівництва 

  Тема 1. Основи будівельного проектування. 

Тема 2. Каркаси будівель та їх елементи. 

Тема 3. Конст-руктивні елемен-ти громадських будівель. 

Тема 4. Основні будівельні матеріали, їх характеристика та класифікація.  

      Тема 5.  Сучасні  швидкісні технології будівництва. 

Змістовий модуль 2. Основні системи інженерного обладнання будівель. 

      Тема 6. Структура будівель по функціональної спрямованості. 

Тема 7. Інженерна система теплопостачання. Установки що генерують тепло. 

Тема 8. Обладнання теплових пунктів і методи їх проектування. 

Тема 9. Класифікація і конструктивні рішення системи опалення. 

Тема 10. Інженерні системи вентиляції і кондиціювання. Параметри зовнішньої і внутрішньої 

мережі повітря та вимоги до їх. Розрахунки кількості притомного і витяжного повітря. 

Тема 11. Класифікація і види систем вентиляції і кондиціювання. Організація повітряного обміну 

у приміщенні. Основне обладнання для системи вентиляції і кондиціювання. 

Тема 12. Система водопостачання промислових будівель. Трасирування водопровідної мережі 

будівель. Розрахунок внутрішнього водопроводу. 

Тема 13. Система каналізації і окремих елементів. Основні елементи системи внутрішньої 

каналізації промислових будівель. 

Тема 14. Система водовідводу і її елементи. Розрахунки системи водовідводу промислових 

будівель. 

 

3. Рекомендована література 

Основна 

       1. Сучасні композиційні будівельно-оздоблювальні матеріали : підручник. –  К.: КНУБА, 2005.-    

          512 с. 

2. 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. 

        3. Громадське будівництво : навч. посіб. / С.Л. Шаповал; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т, 2011. – 360 с. 

  4. Певной П.А. Современные здания: инженерные сооружения / П.А. Певной //  М.: Стройиздат.  

     – 2006. – 82 с. 

  5. Экономика энергосбережения в системах отопления, вентиляции и кондицирования воздуха./  

     Учебное пособие / Ёремкин А.И., Королева Г.И., Фамилии Г.И..- М: Ассоциация     

     строительных  вузов, – 2008. – 147 с. 

  6. Иванова Л.А. Инженерное оборудование зданий: монография Иванова Л.А., Пацков А.И.,  

      Иваненко Е.В. –Тернопіль: Вид-во:ТНТУ імені Пулюя, 2016. – 168 с. 
Додаткова 

        7. Васильев Г. П. Повышение энергоэффективности инженерного оборудования зданий / Г. П.  

          Васильев, А. П. Наумов, Н. Д. Евстратов // Интернет ресурс, доступен с сайта  www.abak.ru. –  

          М. – 2010. 

8. Данилевский Л. Н. Инженерное оборудование для энергоэффективных зданий / Л. Н. Даниле-

вский // Интернет ресурс, доступен с сайта  www.jornalesco.co.ua.  – Минск. – 2015. 

9. Как сократить расходы на теплоснабжение в гостиницах // Электронный журнал «Экологиче-

ские системы». – К. – 2010 - №7. 

10. Что такое система вентиляции // Интернет ресурс, доступен с сайта  www.topclimat.ru. 

11. Тарабанов М. Г. Классификация систем кондиционирования воздуха / М. Г. Тарабанов // М.: 

АВОК. – 2011 - №6.  

12. Проектирование предприятий общественного питания // Пособие СН и П от 01.01.90 М.: 

http://www.abak.ru/
http://www.abak.ru/
http://www.jornalesco.co.ua/
http://www.jornalesco.co.ua/
http://www.topclimat.ru/
http://www.topclimat.ru/
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Стройиздат - №2 – 08.02.89 – 1992. 

13. Пример расчета вентиляции ресторана // Интернет ресурс, доступен с сайта  www.airclimat.ru.    

14. Расчет вентиляции горячих цехов // Интернет ресурс, доступен с сайта  www.aricon.ru.   

15. Вентиляторы для зданий и сооружений // Интернет ресурс, доступен с сайта  

www.vesgroup.com.ua.   

16. Калашников М. П. Вентиляция общественных зданий / М. П. Калашников // Улан – Уде: 

ВСГТУ. – 2005.  

17. Системы вентиляции гостиниц // Интернет ресурс, доступен с сайта  www.artcool.com.ua.  

18. Кондиционирование гостиниц и отелей // Интернет ресурс, доступен с сайта  www.dantex.ru. 

19. Вентиляция в ресторане, кафе, баре // Интернет ресурс, доступен с сайта  www.js.com.ua.  

20. Яковлев С. В. Канализация / С. В. Яковлев, Я. А. Жуков // М.: Стройиздат. – 1975. – 632 с.  

21. Сольгаев В. И. Санитарно – техническое оборудование зданий / В. И. Сольгаев // Омск: 

СмГАУ – 2010. – 60 с. 

22. Инновационная система канализации Geberit Sovent // Интернет ресурс, доступен с сайта  

www.geberit.ua. 

23.  Экономичный унитаз // Интернет ресурс, доступен с сайта  www.remo-blog.ru.  

24. Ткаченко В. И. Гостиничные системы: функции и возможности / В. И. Ткаченко // М.: «СИ-

ТН Бизнес». – 2011. - №2.  

25. Управление инженерной инфраструктурой // Интернет ресурс, доступен с сайта  

www.prohotel.com.ua.  

 

 
Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

 

4.    Засоби діагностики успішності навчання: поточні тести, модульні тести, домашні завдання, 

контроль вхідних і залишкових знань, написання рефератів. 
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