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1. Загальна інформація 
Тип дисципліни - вибіркова  Мова викладання - українська 

Навчальна дисципліна викладається на 2 курсі у 4 семестрі денної та заочної форми 

навчання 
Кількість кредитів ECTS - 3, годин - 90 
Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 32 16 16 
заочна 12 6 6 

Самостійна робота, годин Денна - 58 Заочна - 78 
Розклад занять  

 
2. Анотація навчальної дисципліни 

 Предметом вивчення  навчальної дисципліни є: громадські будівлі та їх конструктивні 

елементи; характеристики та загальні вимоги до будівель; побудова розрізів та нанесення 

розмірів на них;  основні будівельні матеріали набуття теоретичних і практичних навичок 

самостійного вирішення питань, пов'язаних з функціонуванням різноманітних видів інженерного 

обладнання будівель у готельному і ресторанному господарстві, що сприятиме покращанню 

якості обслуговування, забезпеченню комфортного внутрішнього середовища. Структура курсу 

дозволяє студентам ознайомитись з особливостями розміщення громадських будівель у 

структурі міста та визначити фактори, що на це впливають, ознайомитись з основними 

конструктивними елементами будівель, вивчити основні об’ємно-планувальні рішення при 

проєктуванні громадських будівель, основи облаштування інтер’єрів приміщень, підбору 

матеріалів та обладнання, а також особливості роботи систем інженерного забезпечення таких 

будівель.   
 

3. Мета навчальної дисципліни 
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. 
В результаті вивчення курсу Громадське будівництво  та інженерне обладнання будівель 

студенти повинні 
знати: 
• основні принципи проектування готельних споруд;  
•   класифікація будівель, їхні вимоги; 
• види будівель готельного підприємства; 
• оформлення житлових та громадських приміщень готельних підприємств; 

http://www.elmex.onaft.edu.ua/prepods.html
https://www.rozklad.onaft.edu.ua/


• основні конструктивні елементи громадських будівель; 
• основні технічні характеристики інженерних систем будівель; 
• умовні позначення інженерного обладнання; 
• переваги та особливості монтажу інженерних систем; 
• систем управління і контролю інженерної системи будівель; 
вміти:  
• виконувати креслення розрізів будівель за допомогою державних стандартів; 
• керуючись необхідними методиками вирішувати конкретні питання        
    проектування готельних підприємств; 
• використовувати технічну документацію, науково-технічну літературу; 
• виконувати розрахунки підбору інженерного обладнання  будівель; 
• виконувати графіку інженерного обладнання  будівель; 
• розміщення необхідного інженерного обладнання на планах поверхів; 
• застосовувати отриманні знання на практиці. 
 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 
 

5. Зміст навчальної дисципліни 
 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 
Види контролю: поточний, підсумковий – диф. залік. 
Нарахування балів  
Інформаційні ресурси 
 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 
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