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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни "Інженерне обладнання будівель"

складена  відповідно  до  освітньо-професійної  програми  підготовки

бакалавра.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування системи

теоретичних і практичних знань з основ проектування, будівництва та

експлуатації  інженерних  систем  житлових  та  промислових  об'єктів.

Студенти навчаються проектувати і розраховувати інженерні системи

будівель,  підбирати  інженерне  обладнання  будівель,  обґрунтовувати

енергоефективність  прийнятих  рішень.  На  базі  сучасних  досягнень

науки та техніки в змісті дисципліни відображені теоретичні, науково-

методичні,  проектні  та  виробничі  аспекти  для  всебічної  підготовки

спеціалістів,  які  відповідають  вимогам  кваліфікаційної

характеристики  фахівця  спеціальності  191  Архітектура  та

містобудування. 

Міждисциплінарні  зв’язки:  дисципліна  «Інженерне  обладнання

будівель»  є  складовою  частиною  циклу  дисциплін  для  підготовки

студентів спеціальності 191 Архітектура та містобудування. Отримані

під  час  вивчення  дисципліни  знання  базуються  на  попередньому

вивченні  дисциплін:  Інформатика  та  комп’ютерна  техніка;

Архітектурна графіка; Архітектурне проектування; Будівельна фізика;

Будівельні конструкції.

Вивчення курсу передбачає цілеспрямовану роботу над вивченням

спеціальної  літератури,  активну  роботу  на  лекціях,  практичних

заняттях, самостійну роботу та виконання поставлених задач.

Вимоги  до  знань  та  умінь  визначають  галузевими  стандартами

вищої освіти України. 

Анотація
 Вивчення  дисципліни  “Інженерне  обладнання  будівель”  є

невід’ємним  складником  формування  професійної  компетентності

студентів.   Програма  передбачає  комплексне  вивчення  основних

понять з проектування та розрахунку внутрішніх інженерних систем

будівель і споруд в рамках компетентнісного підходу.  

Ключові  слова:  опалення,  вентиляція,  водопостачання,

водовідведення,  газопостачання,  вертикальний  транспорт,

електропостачання, облік енергії, енергозбереження.

Аbstract
Study  of  the  discipline  "Engineering  equipment  of  buildings"  is

considered  to  be  an  integral  component  of  formation  of  professional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



competence of the students.

The program provides a comprehensive study of the basic concepts of

design  and calculation of  internal  engineering systems  of  buildings  and

structures within the its competence-based approach.

Key words: heating, ventilation, water supply,  sewerage, gas supply,

vertical transport, electricity supply, accounting for energy, energy-saving.

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування

показників

Галузь знань,

спеціальність,

спеціалізація, рівень

вищої освіти

Характеристика

навчальної

дисципліни

Кількість кредитів - 3

Галузь знань — 

19 Архітектура та

будівництво

Спеціальність – 

191 Архітектура та

містобудування

За вибором

Модулів – 1 Рік підготовки:

Змістових модулів – 2 4-ий

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  

Семестр

8-ий

Лекції

Загальна кількість

годин – 90

16 год.

Практичні,

семінарські

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи 

студента – 5

Рівень вищої освіти:

1- бакалаврський

16 год..

Лабораторні 

-

Самостійна робота

58 год.

Індивідуальні

завдання 

-

Вид контролю:

іспит

Примітка. Співвідношення  кількості  аудиторних  занять  до

самостійної та індивідуальної роботи становить 36% до 64%; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою  вивчення  дисципліни  "Інженерне  обладнання  будівель"  є

формування у майбутніх фахівців умінь і знань з основ проектування,

будівництва та експлуатації внутрішніх інженерних систем житлових і

промислових об'єктів та споруд. На основі сучасних досягнень науки

та  техніки  в  змісті  дисципліни  відображені  теоретичні,  науково-

методичні,  проектні,  виробничі  та  експлуатаційні  аспекти  для

всебічного підготування спеціалістів.

Основні  завдання  навчальної  дисципліни  “Інженерне  обладнання

будівель” -  це теоретична і практична підготовка студентів з питань:  

 орієнтування в термінології предмету вивчення;

 основних  положень  та  вимог  державних  стандартів  до

внутрішніх  інженерних  систем  житлових  і  промислових  об'єктів  та

споруд; 

 класифікації  та  характеристики  інженерного  обладнання

будівель та споруд; 

 принципів роботи та основних розрахункових параметрів споруд

і  мереж  систем  інженерного  обладнання  житлових,  громадських  та

промислових будівель.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-  санітарно-технічні  системи житлових будинків  та  промислових

об’єктів; 

-  основи  формування  теплового  режиму  будинків  і  вимоги  до

повітряного середовища приміщень;

- системи водопостачання, водовідведення, опалення, вентиляції та

кондиціювання  повітря,  газо-  та  енергопостачання  будинків  різного

призначення; 

- основні принципи влаштування вертикального транспорту; 

- принципи роботи інженерних систем будинків; 

- конструкції обладнання і внутрішніх інженерних мереж, основи

розрахунку та розміщення систем інженерного обладнання; 

-  шляхи підвищення ефективності роботи внутрішніх інженерних

систем за рахунок застосування прогресивних рішень та використання

сучасного обладнання.

вміти: 
- використовувати результати вишукувальних робіт, обчислювальну

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



техніку та чинні методики і нормативні документи; 

- виконувати інженерні розрахунки елементів інженерного 

обладнання будівель; 

- 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 та раціональних витратах води; 

- здійснювати технічний  контроль  за виконанням будівельних та
монтажних робіт систем інженерного обладнання будівель.

3. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1

Змістовий модуль 1. Внутрішні системи водопостачання,
водовідведення та газопостачання 

Тема 1. Внутрішнє водопостачання
Характеристика  внутрішніх  водопроводів.  Матеріали,  обладнання  і
арматура  внутрішніх  водопроводів.  Проектування  та  розрахунок
внутрішніх  систем  водопостачання.  Особливості  влаштування  та
розрахунку  систем  гарячого водопостачання.  Основи  експлуатації
внутрішніх  водопроводів.  Боротьба  з  шумом,  витоками  та
невиробничими  витратами  води.  Протипожежне  водопостачання.
Основи  проектування  простих,  автоматичних  та  напівавтоматичних
протипожежних систем водопостачання. 

Тема 2. Внутрішнє водовідведення
Характеристика внутрішньої  каналізації,  основи  проектування  та
розрахунку.  Основи  конструювання  та  розміщення  санітарно-
технічних приладів. Місцеві установки для перекачування стічних вод.
Дворові та квартальні мережі. 

Тема 3. Внутрішні водостоки. Видалення сміття та пилу
Водостоки  будинків.  Класифікація  водостоків,  їх  схеми  та  основні

елементи.  Основи  розрахунку  внутрішніх  водостоків.  Видалення

сміття та пилу.  Основи експлуатації  внутрішніх санітарно-технічних

систем.

Тема  4. Санітарно-технічне  обладнання   будівель  і  споруд
спеціального призначення 
Внутрішні  системи  водопостачання  та  водовідведення  промислових

підприємств,  підприємств  загального  харчування,  лікувальних

закладів,  комунальних  підприємств,  підприємств  з  обслуговування

автомобілів, приміщень сільськогосподарського призначення, об'єктів

будівництва.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 5.  Внутрішнє газопостачання 
Основні  елементи  системи  газопостачання  будинків.  Вимоги  щодо

влаштування  внутрішніх  систем  газопостачання.  Газові  прилади  та

пальники.  Гідравлічний  розрахунок  внутрішнього  газопроводу.

Основні завдання експлуатації систем газопостачання. 

Змістовий модуль 2. Опалення, вентиляція та кондиціювання
повітря. Енергозбереження. Енергопостачання та

електрообладнання будинків. Вертикальний транспорт 
Тема 6. Опалення 
Мікроклімат  приміщень.  Тепловий  режим  будинків.  Основні

теплотехнічні  розрахунки.  Класифікація,  характеристика  та  основні

елементи  систем  опалення.  Схеми  систем  та  обладнання

централізованого  опалення.  Вимоги  щодо  влаштування  систем

опалення  у  будівлях.  Основи  гідравлічного  розрахунку  систем

опалення  та  підбору  опалювальних  приладів.  Автономні  системи

опалення будинків. 

Тема 7. Вентиляція та кондиціювання повітря
Системи  вентиляції  та  кондиціювання  повітря,  їх  класифікація  та

область  застосування.  Особливості  роботи  та  основи  розрахунку.

Конструктивні елементи основного обладнання вентиляційних систем

та систем кондиціювання та вимоги до зовнішнього оформлення цих

систем. Рекуперація (утилізація) тепла.

Тема 8. Енергопостачання та електрообладнання будинків
Енергообладнання  будинків.  Основні  елементи  та  вимоги  до

влаштування.  Автоматизація  та  сигналізація  систем  інженерного

обладнання.

Тема 9. Вертикальний транспорт
Види та призначення вертикального транспорту. Основні вимоги щодо

розміщення вертикального транспорту у будівлях.

Тема 10. Енергозбереження будівель
Заходи  з  енергозбереження  у  будівлях.  Енергоефективні  будинки.

Існуючий стан забезпечення енергоефективності  інженерних систем.

Енергетичний  паспорт  будівлі.  Енергоаудит.  Термомодернізація

будівель і споруд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма навчання

всьо-

го

в тому числі

л. п. лаб. інд. с.р.
1 2 3 4 5 6 7

Модуль 1

Змістовий модуль 1

1 2 3 4 5 6 7

Тема 1.  Внутрішнє водопостачання 18 2 6 10

Тема 2.  Внутрішнє водовідведення 8 2 2 4

Тема 3.  Внутрішні водостоки. 
Видалення сміття та пилу

10 1 2 7

Тема 4.  Сантехнічне обладнання  
споруд спеціального призначення

4 1 3

Тема 5.  Внутрішнє газопостачання 8 2 2 4

 Разом за змістовим модулем 1 48 8 12 28

Змістовий модуль 2

Тема 6. Опалення 15 2 2 11

Тема 7. Вентиляція та 
кондиціювання повітря

11 2 2 7

Тема 8. Енергопостачання та 
електрообладнання будинків

3 1 2

Тема 9. Вертикальний транспорт 3 1 2

Тема 10. Енергозбереження будівель 12 2 8

 Разом за змістовим модулем 2 42 8 4 30

Всього годин 90 16 16 58

5. Теми практичних занять
№ з/п Назва теми Кількість

годин

1 Визначення розрахункових витрат води на 
господарсько-побутові потреби в населеному пункті, 
окремому житловому будинку та на підприємстві

4

2 Визначення розрахункових витрат води на 
підприємствах

2

3 Трасування внутрішніх водопровідних мереж. 
Побудова схеми водопроводу

2

4 Проектування та розрахунок внутрішньої каналізації. 
Трасування, побудова схеми каналізації, розрахунок 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



каналізаційних стояків

5 Проектування (трасування, схема) внутрішнього 
газопроводу. Визначення розрахункової кількості газу
для житлового будинку

2

6 Визначення втрат тепла в приміщеннях і будівлі в 
цілому. Проектування (трасування мереж, побудова 
схеми) системи водяного опалення

2

7 Проектування (визначення місця розташування 
каналів природної вентиляції, побудова схеми 
вентканалів) системи природної вентиляції будинку

2

Разом 16

6. Завдання для самостійної роботи
Розподіл  годин  самостійної  роботи  для  студентів  денної  форми

навчання:  15  годин  –  підготовка  до  аудиторних  занять;  16  годин  –

підготовка до контрольних заходів; 27 годин – підготовка питань, які

не розглядаються під час аудиторних занять, а саме:

№

з/п
Назва теми

Кількість

годин

1 Обладнання для приготування гарячої води 3

2 Спринклерні та дренчерні системи пожежегасіння 3

3 Влаштування сміттєпроводів у житлових і 

громадських будівлях

3

4 Обладнання теплових пунктів 3

5 Вузли комерційного обліку 3

6 Використання альтернативних джерел енергії в 

системах теплопостачання будинків

3

7 Системи з чиллерами і фанкойлами 3

8 Пасивні будинки 3

9 Термомодернізація будівель 3

Разом 27

7. Методи навчання
1.  Лекційний  курс  проводиться  із  використанням  мультимедійних

презентацій та дискусійним обговоренням проблемних питань.

2.  Практичні  заняття  проводяться  із  застосуванням  необхідних

роздаткових матеріалів, електронних та паперових версій навчальних,

методичних та довідкових літературних джерел у форматах PDF, DOC.

3.  Методи  активного  навчання  передбачають  розгляд  та  аналіз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



проблемних  ситуацій,  вирішення  яких  пов’язане  з  вибором

оптимальних  рішень  з  кількох  альтернативних  варіантів,  а  також

розв’язання задач з їх обговоренням.

4. Консультації.

5. Самостійна робота студентів.

8. Методи контролю
Оцінювання  знань  здійснюється  за  100-бальною  шкалою.

Поточний  контроль  знань  студентів  передбачає  оцінку

систематичності  та  активності  роботи  на  лекціях  і  практичних

заняттях та тестування за двома змістовими модулями. Підсумковий

контроль знань - у формі екзамену.

Контроль роботи студентів проводиться за такими видами робіт:

- наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду конспектів;

-  робота  на  практичних  заняттях  –  шляхом  усного  опитування  і

перевірки виконаних практичних завдань;

- тестування.

Критерії  оцінювання  результатів  поточної  роботи  (завдань,  що

виконуються на практичних заняттях, результати самостійної роботи

студентів) проводиться у % від кількості балів, виділених на завдання,

із заокругленням до цілого числа:

0% – завдання не виконано;

40%  –  завдання  виконано  частково  та  містить  суттєві  помилки

методичного або розрахункового характеру;

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у

розрахунках або в методиці;

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо);

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.

9. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та СРС Іспит
Сума,

бали

Змістовий модуль 1   (Т1–6) Змістовий модуль 2 (Т7-10)

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 40 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Шкала оцінювання
Сума балів за всі види

навчальної діяльності

Оцінка за національною шкалою

для екзамену 

90 - 100 „відмінно”

74 – 89 „добре”

60 – 73 „задовільно”

35 – 59
„незадовільно” з можливістю повторного

складання;

0 - 34 „незадовільно” з обов’язковим повторним курсом

11. Методичне забезпечення
1. . 03-02-312 Кравченко В. С., Кравченко Н. В. Методичні вказівки до

вивчення,  проведення  практичних  занять  та  самостійної  роботи  з

дисципліни “Інженерне обладнання будівель" для студентів напряму

підготовки 6.060102 “Архітектура”. Рівне : НУВГП, 2013. 40 с.

2. 03-02-315 Кравченко Н. В., Кравченко В. С. Методичні вказівки до

практичних  занять  та  виконання  самостійної  роботи  з  дисципліни

«Інженерне  обладнання  будівель»  для  студентів  за  напрямом

підготовки 6.060101 «Промислове та цивільне будівництво» всіх форм

навчання. Рівне : НУВГП, 2013. 36 с.

3.  03-02-371.Кравченко Н. В, Кравченко В.С. Методичні вказівки до

вивчення дисципліни, проведення практичних занять, самостійної та

індивідуальної роботи з дисципліни «Санітарно-технічне обладнання

будівель  і  споруд» для студентів спеціальності  192 «Будівництво та

цивільна інженерія» спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція»

всіх форм навчання. Рівне : НУВГП, 2018. 36 с.

12. Рекомендована література

Базова

1.  Кравченко  В.  С.,  Саблій  Л.  А.,  Давидчук  В.  І.,  Кравченко  Н.  В.
Інженерне  обладнання  будинків  :  Підручник.  К.  :  «Видавничий  дім
«Професіонал», 2008. 480 с. 

2. Кравченко В. С., Проценко С. Б., Кравченко Н. В. Розрахунок систем
інженерного  обладнання  будівель  :  Навчальний  посібник.  Рівне  :
НУВГП, 2016. 495 с.

3.  Кравченко  В.С.,  Саблій  Л.А.,  Зінич  П.Л.  Санітарно-технічне
обладнання будинків : Підручник. К. : Кондор, 2009. 458 с.

4. Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 ч. 4-е изд. / Под

ред. И.Г. Староверова и Ю.И. Шиллера.  М. : Стройиздат, 1990.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Допоміжна
1.  ДБН В.2.5-64:2012. Внутрішній водопровід та каналізація. Частина

І.  Проектування.  Ч.  ІІ.  Будівництво.  [Чинний  від  2013-03-01].  Вид.

офіц. Київ : Мінрегіонбуд України, 2013.

2.  ДСТУ Б В.2.5-34:2007.  Інженерне  обладнання  будинків  і  споруд.

Сміттєпроводи  житлових  і  громадських  будинків.  Загальні  технічні

умови.  [Чинний  від  2008-01-01].  Вид.  офіц.  Київ  :  Мінрегіонбуд

України, 2007.

3. ДБН В.1.1-7:2016. Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні

вимоги.  [Чинний  від  2017-06-01]. Вид.  офіц.  Київ  :  Міністерство

регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального

господарства України 2017.

4. ДБН В.2.2-15-2005. Державні будівельні норми України: Будинки і

споруди. Житлові будинки. Основні положення.  [Чинний від 2008-01-

01].  Вид.  офіц.  Київ  :  Державний комітет  України з  будівництва та

архітектури, 2005 (із змінами №1-4).

5. ДБН В.2.2.-9-2009. Державні будівельні норми України: Будинки і

споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. [Чинний

від 2010-10-01]. Вид. офіц. Київ : Мінрегіонбуд України, 2009.

6. ДБН В.2.6-31:2016. Державні будівельні норми України: Конструкції

будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель. [Чинний від 2017-05-01].

Вид. офіц. Київ : Мінрегіонбуд України, 2016.

7. ДСТУ Б А.2.2-12:2015. Державні стандарти України: Енергетична

ефективність  будівель.  Метод  розрахунку  енергоспоживання  при

опаленні,  охолодженні,  вентиляції,  освітленні  та  гарячому

водопостачанні.  [Чинний  від  2016-01-01].  Вид.  офіц.  Київ  :

Мінрегіонбуд України, 2015.

8.  ДСТУ-Н  Б  А.2.2-13:2015.  Енергетична  ефективність  будівель.

Настанова  з  проведення  енергетичної  оцінки  будівель.  [Чинний  від

2016-01-01]. Вид. офіц. Київ : Мінрегіонбуд України, 2015.

9. ДСТУ Б В.2.2-39:2016. Методи та етапи проведення енергетичного

аудиту  будівель.  [Чинний  від  2017-01-01].  Вид.  офіц.  Київ  :

Мінрегіонбуд України, 2016. 

10.  ДСТУ  Б  В.2.6-189:2013.  Методи  вибору  теплоізоляційного

матеріалу для утеплення будівель. [Чинний від 2014-01-01]. Вид. офіц.

Київ : Мінрегіонбуд України, 2013.

11. ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014. Настанова з виконання термомодернізації

житлових  будинків.  [Чинний  від  2015-10-01].  Вид.  офіц.  Київ  :

Мінрегіонбуд України, 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. ДБН В.2.5-67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціювання. – К. :

Мінрегіон України, 2013.   [Чинний від 2014-01-01]. Вид. офіц. Київ :

Мінрегіонбуд України, 2013.

13. ДБН В.2.5-56:2014. Системи протипожежного захисту  [Чинний від

2015-07-01]. Вид. офіц. Київ : Мінрегіонбуд України, 2015.

14.  ДБН  В.2.5-20-2001.  Інженерне  обладнання  будинків  і  споруд.

Газопостачання. [Чинний від 2001-08-01]. (Зміна № 1 від 01.06.2010,

Зміна № 2 від 30.12.2015, Зміна № 3 від 01.11.2016) Вид. офіц. Київ :

Держбуд України, 2001.

15.  Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. Наукове видання

КНУБА, 2001-2017.

12. Інформаційні ресурси
1.  Міністерство  регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-

комунального господарства України / [Електронний ресурс]. – Режим

доступу:   http://www.minregion.gov.ua/

2.  Державне  агентство  з  енергоефективності  та  енергозбереження

України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://saee.gov.ua/

3.  Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www  .  rada  .  kiev  .  ua/

4.  Національна  бібліотека  ім.  В.І.  Вернадського  /  [Електронний

ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/

5.  Обласна  наукова  бібліотека  (м.  Рівне,  майдан  Короленка,  6)  /

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www  .  libr  .  rv  .  ua  /

6.  Наукова  бібліотека  НУВГП  (м.  Рівне,  вул.  Олекси  Новака,  75)  /

[Електронний ресурс].  –  Режим доступу:  http://nuwm.edu.ua/n  aukov  a-

biblioteka

7.  Рівненська  централізована  бібліотечна  система  (м.  Рівне,  вул.

Київська,  44)  /  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:

http://www  .  cbs  .  rv  .  ua  /

8.  Компанія  ГЕРЦ  УКРАИНА (м.  Києв,  вул.  Митрополита  Андрія

Шептицького,  10)  /  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:

http://herz.ua/

9. Фірма KAN (м. Києв, вул. Богатирська, 11) / [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http://ua.kan-therm.com/

         Розробники:                                                           Кравченко В.С

                                                                                        

                                                                                         Кравченко Н.В.
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