
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ВБ 4; 

2. Назва: Інженерна інфраструктура будівель та споруд; 
3. Тип: альтернативна (вибіркова); 
4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський);  
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 9-й; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Проценко С.Б., к.т.н., доцент 
каф. ТГВ та СТ. 
9. Результати навчання:  
Після вивчення дисципліни студент повинен знати: 

• основні положення та вимоги будівельних норм і правил та державних стандартів до сучасних систем 

інженерного обладнання будівель та споруд; 

• сучасні тенденції розвитку інженерної інфраструктури будівель та споруд; 

• питання проектування, будівництва, монтажу та експлуатації  будинків з ефективним використанням 

енергії та шляхи підвищення ефективності роботи існуючих систем інженерного обладнання за 

рахунок застосування прогресивних рішень і використання сучасного обладнання. 

Студент повинен вміти 
а) у складі групи фахівців проектного відділу в умовах спеціально обладнаного робочого місця: 

• виконувати розрахунки елементів систем інженерної інфраструктури будівель і споруд, 

використовуючи результати вишукувальних робіт, обчислювальну техніку та чинні методики і нор-

мативні документи; 

• вміти ув’язувати архітектурні, об’ємно-планувальні та інженерні рішення з метою забезпечення 

максимальної комфортності житла та оптимальних умов робочих місць при економії паливно-

енергетичних ресурсів; 

• розробляти робочу документацію з урахуванням основ проектування систем інженерної 

інфраструктури будівель і споруд, чинних нормативних і методичних документів; 
б) в умовах виробничої діяльності: 

• користуючись проектно-технологічною документацією, відповідними нормами і правилами, за 

допомогою приладів, здійснювати технічний контроль за виконанням будівельних та монтажних робіт 

систем інженерної інфраструктури будівель і споруд. 

10. Форми організації занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота, залік;  

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Архітектурне 
проектування»; 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
«Архітектурне проектування (концептуальне)», «Архітектура житлових будинків»;  

12. Зміст курсу:  
1. Поняття інженерної інфраструктури. Системи формування мікроклімату. Теплопостачання будівель і 

споруд. 

2. Системи опалення будівель. 

3. Системи вентиляції та кондиціювання повітря. 

4. Системи водопостачання будівель і споруд. 

5. Каналізація і санітарне очищення будівель та споруд. 

6. Газо- та електропостачання будівель і споруд. 

7. Внутрішній вертикальний транспорт будівель і споруд. 

8. Енергоефективні будівлі. Використання альтернативних джерел енергії. 
13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел)  

1. Інженерне обладнання будівель: Підручник / В.С. Кравченко, Л.А. Саблій, В.І. Давидчук, Н.В. 

Кравченко; За ред. В.С. Кравченка. – К.: ВД «Професіонал», 2008. – 504 с. 

2. Розрахунок систем інженерного обладнання будівель: Навч. посіб. / В.С. Кравченко, С.Б. 

Проценко, Н.В. Кравченко; За ред. В.С. Кравченка. 3-є вид., доп. і актуалізоване. – Рівне: НУВГП, 

2016. – 495 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Инженерные сети. Оборудование зданий и сооружений: Учебник / Е.Н. Бухаркин, В.М. 

Овсянников, К.С. Орлов и др.; Под ред. Ю.П. Соснина. – М.: Высшая школа, 2001. – 415 с. 

4. Певной П. Современное здание. Инженерные системы. – 2006. – 82 с. 

5. Инженерное оборудование зданий и сооружений: Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 

«Архитектура» / Под ред. проф. Ю.А. Табунщикова. – М.: Высшая школа, 1989. – 238 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 16 год. практичних занять, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, практичні вправи, використання 

мультимедійних засобів та розрахункових комп’ютерних програм. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Підсумковий контроль: залік  у кінці 9-го семестру.  

   Поточний контроль (100 балів): усне опитування, перевірка конспекту лекцій, перевірка та захист 

виконаних практичних вправ, комп’ютерне тестування. 

16. Мова викладання: українська. 
 
Завідувач кафедри ТГВ та СТ 

к.т.н., доцент                                                                         М.Д. Кізєєв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Code: ВБ 4; 

2. Title: Autonomous systems of engineering equipment for buildings and structures; 

3. Type: selective; 

4. Higher education level: the 2nd (Master's degree), 

5. Year of study, when the discipline is offered: 5; 

6. Semester when the discipline is studied: 9; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Protsenko SB, 

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor TGV and ST 

9. Results of studies: 

After studying the discipline the student must know: 
• basic provisions and requirements of construction norms and regulations and state standards for modern 

engineering systems for buildings and structures; 

• modern tendencies in the development of the engineering infrastructure of buildings and structures; 

• design, construction, installation and operation of buildings with energy efficiency and ways to increase the 

efficiency of existing systems of engineering equipment through the use of advanced solutions and the use of 

modern equipment. 

The student should be able to: 
a) as part of a team of specialists in the project department in a specially equipped workplace: 

• perform calculations of the elements of the engineering infrastructure of buildings and structures, using the 

results of surveying, computer technology and valid methods and regulations; 

• to be able to link architectural, planning and engineering solutions in order to ensure maximum comfort of 

housing and optimal working conditions while saving fuel and energy resources; 

• to develop working documentation taking into account the basics of designing the systems of engineering 

infrastructure of buildings and structures, current normative and methodological documents; 

b) in conditions of production activity: 

• using the design and technological documentation, the relevant rules and regulations, with the help of devices, 

to carry out technical supervision over the execution of construction and installation work of the engineering 

infrastructure of buildings and structures. 

10. Forms of organizing classes: lectures, practical training, independent work, credit; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: «Architectural design»; 

Disciplines studied in conjunction with the indicated discipline (if necessary): 
«Architectural design (conceptual)», «Architecture of dwelling houses»; 

  

12. Course contents:  
1. The concept of engineering infrastructure. Systems of formation of microclimate. Heat supply of buildings and 

structures. 

2. Heating systems of buildings. 

3. Ventilation and air conditioning systems. 

4. Water supply systems for buildings and structures. 

5. Sewerage and sanitation cleaning of buildings and structures. 

6. Gas and electricity supply of buildings and structures. 

7. Internal vertical transport of buildings and structures. 

8. Energy efficient buildings. Use of alternative energy sources. 

13. Recommended educational editions: (зазначити до 5 джерел) 

1. Інженерне обладнання будівель: Підручник / В.С. Кравченко, Л.А. Саблій, В.І. Давидчук, Н.В. 

Кравченко; За ред. В.С. Кравченка. – К.: ВД «Професіонал», 2008. – 504 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Розрахунок систем інженерного обладнання будівель: Навч. посіб. / В.С. Кравченко, С.Б. 

Проценко, Н.В. Кравченко; За ред. В.С. Кравченка. 3-є вид., доп. і актуалізоване. – Рівне: НУВГП, 

2016. – 495 с.  

3. Инженерные сети. Оборудование зданий и сооружений: Учебник / Е.Н. Бухаркин, В.М. 

Овсянников, К.С. Орлов и др.; Под ред. Ю.П. Соснина. – М.: Высшая школа, 2001. – 415 с. 

4. Певной П. Современное здание. Инженерные системы. – 2006. – 82 с. 

5. Инженерное оборудование зданий и сооружений: Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 

«Архитектура» / Под ред. проф. Ю.А. Табунщикова. – М.: Высшая школа, 1989. – 238 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 16 hours, practical training –16 hours, independent work – 58 hours. Total – 90 hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, individual tasks, practical exercises, using multimedia tools and 

computer software. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

    Final control: test at the end of the 9th semester. 

    Current control (100 points): questioning, review of lecture notes, examination and defense of practical 

exercises, computer testing. 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 

 
 

Head of Heat, Gas Supply, Ventilation 

and Sanitary Engineering Department, 

Candidate of Engineering, Associate Professor            M.D. Kizyeyev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


