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1. Опис навчальної дисципліни 

«Громадське будівництво та інженерне обладнання будівель»  

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» 

(шифр і назва) 
Обов”язкова  

 
Спеціальність: 

241 Готельно-ресторанна 

справа 

  

Модулів – 2 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 
2-й 2-й /3-й 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

120 
4-й 7-й 

Тижневих годин   для   
Денної форми  навчання 
 аудиторних – 4,5 
 самостійної роботи 

 студента - 5,7    

ступінь: 

бакалавр  

 

Лекції 

26 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

28 год. 4 год. 

Самостійна робота 

66 год. 112 год. 

Індивідуальні завдання: год. 

6 год. 9 год. 

Вид контролю: 

 залік   залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: денна0,45, заочна – 0,25 

   

2.Заплановані результати навчання 

 

Мета: Вивчення основних принципів проектування підприємств; підготовка 

фахівця, який володітиме знаннями, пов’язанними з вирішеннями проектних 

питань у галузі сфери обслуговування. 

 

Завдання: Формування знань та вмінь з організації та будівництва споруд 

готельно-ресторанних господарств. Підготовка студентів до самостійного 

вирішення практичних завдань із дисципліни. 
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У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

 

знати: • основні принципи проектування готельних споруд;  

• класифікація будівель, їхні вимоги;  

• види будівель готельного підприємства;  

• оформлення житлових та громадських приміщень готельних підприємств; • 

• основні конструктивні елементи громадських будівель. 

вміти: • керуючись необхідними методиками вирішувати конкретні питання  

               проектування готельних підприємств;  

• використовувати технічну документацію, науково-технічну літературу;  

• застосовувати отриманні знання на практиці. 

  

3. Зміст навчального матеріалу дисципліни 

Змістовий модуль 1 Громадське будівництво 

Тема 1. Будівлі. Інженерні споруди. Приміщення. Поверх. Класифікація та 

характеристика будівель (за призначенням, кількістю поверхів, матеріалом 

основних конструкцій, способом спорудження тощо). Загальні вимоги до будівель 

(технічна та функціональна доцільність, міцність, стійкість, жорсткість, 

довговічність, вогнестійкість, архітектурна виразність).  

Тема 2. Каркаси будівель (безкаркасний, каркасний, неповний каркас) та їх 

елементи. 

Тема 3. Стіни (класифікація, вимоги). Архітектурно-конструктивні елементи 

стін. Стіни з дрібноштучних елементів, цегли і штучного каміння, полегшені 

цегляні стіни, стіни з великих каменів та ін. Кладка. Системи перев’язування. 

Несучі конструкції покриття. Елементи збірного залізобетонного каркаса. 

Перекриття (класифікація перекриттів і їх елементи, вимоги, конструктивні 

рішення). Підлога (класифікація підлог, вимоги до підлог, конструкції підлог 

громадських будівель: монолітні, рулонні, з плиток, дощаті, паркетні). 

Перегородки (види перегородок та вимоги до них). Дахи, покриття, покрівлі 

(види, склад, вимоги). Сходи та ліфти (класифікація, вимоги, конструктивні 

рішення). Вікна, двері та ворота (класифікація, вимоги, складові, конструктивні 

рішення). 

Тема 4. Фундаменти. Класифікація фундаментів (за способом спирання на 

грунт, матеріалом тощо). Стрічкові фундаменти. Пальові фундаменти. Плитні 

фундаменти. 

Тема 5. Основні будівельні матеріали, їх характеристика та класифікація. 

Класифікація будівельних матеріалів (за ступенем переробки первинної сировини, 

за призначенням, за способом виготовлення). Основні властивості (фізичні, 

механічні, спеціальні). Стандартизація (стандарт, категорії стандартів, 

сертифікати відповідності). Технічні умови. Природні кам’яні матеріали 

(класифікація гірських порід, відомості про мінерали, захист від руйнування). 

Штучні кам’яні матеріали (склад, вироби). Керамічні матеріали та вироби 

(класифікація, сировина та покриття для кераміки, стінові керамічні вироби, 
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облицювальна кераміка, вироби спеціального призначення). Матеріали і вироби з 

мінеральних розплавів (властивості та види будівельного скла, вироби зі скла). 

Метали у будівництві (основні відомості про метали, властивості сталей, вироби зі 

сталі, сталеві конструкції, захист від корозії). Мінеральні в’яжучі речовини, 

гіпсові, магнезіальні, гідравлічне вапно, портландцемент, спеціальні цементи. 

Будівельний бетон (важкі, легкі бетони). Збірні залізобетонні конструкції. 

Будівельні розчини (властивості, призначення). Матеріали і вироби з деревини 

(будівельні конструкції з деревини і шляхи підвищення їх довговічності). Органічні 

в’яжучі (склад, вироби). Сухі суміші. Теплоізоляційні та гідроізоляційні 

матеріали. 

Тема.6. Сучасний бізнес і швидкісні технології будівництва. Каркаси 

швидкомонтованих будівель (металокаркасні, залізо- та сталезалізобетонні). 

Огороджувальні конструкції ШМБ (сендвіч-панелі). Види покрівлі ШМБ 

(єврошифер, акріл, полікарбонат, металочерепиця). Експлуатаційні 

характеристики. Терміни та вартість будівництва ШМБ. 

 

 

4 Структура навчальної дисципліни(тематичний план) 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

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

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основи громадського будівництва 

Тема 1. Основи 

будівельного 

проектування. 

     7 2  2     3 8 2     7 

Тема 2. Каркаси 

будівель та їх 

елементи. 

     7 2  2     3       7 

Тема 3.  Конст-

руктивні елемен-

ти громадських 

будівель. 

     8 2  2     4 8   2    8 

Тема 4.  Основні 

будівельні 

матеріали, їх 

характеристика 

та класифікація. 

     10 2  2     6 6      8 

Тема 5.Сучасні  

швидкісні  

технології 

     8   2     6 6      8 
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будівництва 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

40 8 10   22 30 2 2   38 

 

 

5. Теми практичних і лабораторних занять 

 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількі

сть 

годин 

денне

навч. 

Кількі

сть 

годин 

заочне

навч. 

1 Особливості виконання будівельних креслень 2 - 

2 
Теплотехнічний розрахунок зовнішніх огороджуючих 

конструкцій будинку. 
2 - 

3 Розробка плану проектуємого будинку 2 - 

4 
Розміщення на плані вікон, дверей, сходів, ліфтів. 

Нанесення розмірів, штрихування. 
2 - 

5 Сучасні  швидкісні технології будівництва 2 - 

6   - 

7   - 

8   - 

9   - 

10   - 

11   - 

12   - 

13   - 

14   - 

Всього 28 - 

                                                                                                            

6. Завдання для самостійної роботи студентів 

 

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 Опрацювання лекційного матеріалу  13 3 

2 Підготовка до  практичних занять 28 12 

3 Опрацювання окремих розділів програми, які не 

виносяться на лекції  

  

4 Виконання індивідуальних навчально-дослідних 

завдань 
6 9 

Разом з дисципліни 66    112 



7 

 

  

 

7. Індивідуальні завдання 
 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання. 

 

1 Написання рефератів. 

2 Переріз поверхні площиною окремого положення 

3 Види. Розрізи. Аксонометрія. 

4 Переріз поверхонь.  

5 
Різьбові з’єднання. Хомут (складальне креслення). 

Специфікація. 

6 
Ескізи з натури деталей складальної одиниці. 

Вузол вентиля (складальне креслення). Специфікація. 

7 Деталювання креслення загального виду. Аксонометрія. 

8 Плоский контур 

                                                                                                    

8. Методи контролю 

 

                Контроль навчання здійснюється наступним чином: 

1) виконується модульний Тест «Класифікація цивільних будівель і вимоги 

до них. Конструктивні елементи будівель. Особливості будівельного 

креслення. »; 

2) виконується модульний Тест «Переріз поверхонь»; 

3) виконується модульний Тест «Робоче креслення деталі з креслення 

загального виду; 

4) виконується поточний Тест «Розміри, типи ліній, масштаби, шрифти …»; 

5) виконується поточний Тест «Приналежність точки і прямої площині»; 

6) виконується поточний Тест «Переріз площин і поверхні площиною»;  

7) виконується поточний Тест «Зображення: види»; 

8) виконується поточний Тест «Зображення: розрізи»; 

9) виконується поточний Тест «Різьби та їх з”єднання»; 

10) розв’язуються задачі за відповідними темами в «Навчальних 

завданнях»; 

11) наприкінці  семестру складається залік.    

                                                                                 

9. Методи навчання 

 

 Для забезпечення формування професійних здібностей студентів при 

викладанні дисципліни широко впроваджуються інформаційні технології з 

використання мультимедіа та комп’ютерної техніки, що значно покращує уявне 

мислення студентів та сприяє підвищенню їх успішності. Додатково, для 

візуалізації, використовується плакатна база і пошук відповідних матеріалів в 

браузерах Internet. 

 

10. Схема нарахування балів студентів 
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Оцінні бали рейтингового контролю знань студентів 

Вид роботи, що підлягає        

контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць  

Сумарні 

бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

І семестр (номер семестру) 
 

Змістовий модуль 1. « Основи громадського будівництва » 
 

Робота на лекціях - - - - - - - - 

Виконання лабораторних   

робіт 
- - - - - - - - 

Робота на практичних 

заняттях 
9 15 1 9 15 - - - 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
12 20 1 12 20 - - - 

Підготовка до лабораторних / 

практичних занять  - - - - - - - - 

Виконання індивідуальних 

завдань  
15 25 1 15 25 - - - 

Проміжна сума  -    - - 36 60 - - - 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
15 25 1 15 25 - - - 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
10/- 15/- 1 10 15 - - - 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0/- 10/- - 0 10 - - - 

Оцінка за змістовий модуль 1 – – – 60 100 - - - 

Змістовий модуль 2 «Інженерна і комп’ютерна графіка» 

 

Робота на лекціях 0,5 1 1 0,5 1 - - - 

Виконання лабораторних   

робіт 
- - - - - - - - 

Робота на практичних 

заняттях 
0,5 1 10 5 10 - - - 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
0,5 1 2 1 2 - - - 

Підготовка до лабораторних / 

практичних занять  0,5 1 10 5 10 - - - 

Виконання індивідуальних 4 7 3 12 21 - - - 
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завдань  

Проміжна сума  23,5 44 - 23,5 44 - - - 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
26,5 41 1 26,5 41 - - - 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
10/- 15/- 1 10 15 - - - 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0/- 10/- - 0 10 - - - 

Оцінка за змістовий модуль 1 – – – 60 100 - - - 

Разом з дисципліни  60...100 - 

 

11. Методичне забезпечення навчальної дисципліни 

 

1. СНиП II–Л. 8–71. Нормы проектирования. Предприятия общественного    

              общественного питания.– М.: Стройиздат, 1972, 31с.  

2. Сенатов И.Г. Санитарная техника в общественном питании. – М.:     

          Экономика, 1973, 211 с. 

3.  Латинский А.М., Ицхоки Ю.А. Основы строительного дела и санитарной 

техники. . – М.: Высшая школа, 1978, 221 с. 

4.        Методические указания к выполнению РГЗ по курсу ОПСиСТ для 

студентов специальностей 6.091707, 6.091709 / Сост. А.А. Жданов, – 

Одесса: ОНАПТ, 2006.- 31 с. 

5.        Методичні вказівки до дипломного проекту для фахівців 7.090701, 702, 704, 

706, 707, 709, 711, 722; 7.070801/ Уклад. Жданов О.О., Одеса: ОНАХТ, 2009, 

24 с. 

 

12. Рекомендована література 

 

Базова 

1.  ДБН В. 2.2-9-99.  Громадські  будинки  і  споруди.  Основні  положення.  -  К.:  

     Держбуд України, 1999.-46 с. 

      2.   ДБН В.2.2-20:2008. Будинки і споруди. Готелі. 

      3.  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. 

      4.  Кравченко  В. С.  Водопостачання   та   каналізація :   підручник.  –  К.:  Кондор, 

           2009. – 288 с.: іл. – МОН. – 966-8251-15-6. 

      5.  ДСТУ  4281 : 2004.   Заклади ресторанного   господарства.   -   К.:   

           Держспоживстандарт України, 2004.-12 с. 

 

 

 

Допоміжна 

 

1.  Клименко Є.В. Технічна експлуатація та реконструкція будівель і споруд: 
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        навч. посіб. / С.В. Клименко. - К.: Центр навч. л-ри, 2004. - 304 с. 

2.  Сучасні композиційні будівельно-оздоблювальні матеріали : підручник. – 

        К.: КНУБА, 2005.-512 с. 

3.  

 

 

 

 

13. Інформаційні ресурси 

 

     1.  http://kbp.aero/ru/passenger-services/ 

     2.  http://www.hotel-continent.com/ua/infra/ 

     3.  http://tourlib.net/books_history/fedorchenko632.htm 

     4.  http://www.hotel-khreschatyk.kiev.ua/ua 

     5.  http://www.student-works.com.ua/referats/turizm/305.html 

     6.  http://marlemarclub.com.ua/ua/club/territory/#.UEkQEVJR1wc 

     7.  http://www.okolica.com.ua/infrastructure 

http://kbp.aero/ru/passenger-services/
http://www.hotel-continent.com/ua/infra/
http://www.hotel-khreschatyk.kiev.ua/ua
http://marlemarclub.com.ua/ua/club/territory/#.UEkQEVJR1wc
http://www.okolica.com.ua/infrastructure

