
  

Назва дисципліни «Громадське будівництво» 

 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові інститути) і 

курси навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну  
 

 

 факультет МЕВ і ТБ.  

Цільова аудиторія – студенти 2 курсу.  
 

 

 Контактні дані розробників 

робочої програми навчальної 

дисципліни, науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання  
 

Доцент кафедри міжнародної електронної 

комерції та готельно-ресторанної справи, 

кандидат технічних наук, доцент Горєлков 

Дмитро Вікторович (61022, Харків, майдан 

Свободи, 6, північний корпус, 2 поверх, каб. 262а; 

тел. (057) 707-53-06, електронна адреса кафедри: 

mekgrs.irtb@karazin.ua  
 

 

Попередні умови для вивчення 

дисципліни  
 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє 

засвоєння кредитів з таких дисциплін, як: 

«Інженерна графіка», «Вища математика», «БЖД 

та охорона праці»  
 

 

Опис 
 

1.1. Мета дисципліни. Мета викладання 

навчальної дисципліни полягає в навчанні 

проектування архітектурно-будівельної частини 

будівель і складових їх елементів без розгляду 

конструювання і розрахунку цих елементів. 

Освоєння методів комплексного проектування 

будівель із застосуванням сучасних прогресивних 

конструкцій, цікавих проектних архітектурно-

будівельних рішень, традиційних і нових 

будівельних технологій. 

Очікувані результати навчання.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є 

отримання знань про частини будівель; про 

навантаження і впливи на будівлю; про види 

будівель і споруд; про несучі і огороджувальні 

конструкції; про функціональні і фізичні основи 

проектування; про архітектурні, композиційні і 

функціональні прийоми побудови об'ємно-

планувальних рішень. 

формування наступних фахових 

компетентностей: 

Здатність здійснювати підбір технологічного 

устаткування та обладнання, уміння вирішувати 

питання раціонального використання просторових 

та матеріальних ресурсів. 

Здатність працювати з технічною, економічною, 

технологічною та іншою документацією та 

здійснювати розрахункові операції суб’єктом 

готельного та ресторанного бізнесу. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи  

Заплановано 14 (чотирнадцять) тем, які 

вивчаються протягом 48 годин аудиторних занять 

(32 год. – лекції, 16 год. – практичні заняття).  

 



Тема 1. Вступ. Загальні положення. 

(Лекцій – 2 год., практ. зан. - 1)  

Тема 2. Об’ємно-планувальне рішення. 

Класифікація будівель та споруд. Основні 

принципи проектування. 

(Лекцій – 2 год., практ. зан. - 1) 

Тема 3. Основи та фундаменти. (Лекцій – 3 год., 

практ. зан. - 1)  

Тема 4. Елементи стіни каркаса. (Лекцій – 3 год. 

Практ. зан. - 1) 

Тема 5.  Перекриття (Лекцій – 2 год.             Практ. 

зан. - 1) 

Тема 6. Дахи та покрівлі, перегородки, підлоги, 

вікна та двері. (Лекцій – 2 год. Практ. зан. - 1) 

Тема 7. Розміщення будинків. Земельні ділянки. 

(Лекцій – 3 год. Практ. зан. - 1) 

Тема 8. Функціонально-планувальні вимоги до 

структури будинків готелів та їх окремих 

елементів. (Лекцій – 3 год. Практ. зан. - 1) 

Тема 9. Приміщення громадського призначення. 

Приймально-вестибюльна група. (Лекцій – 2 год. 

Практ. зан. - 2) 

Тема 10. Підприємства харчування. (Лекцій – 2 

год. Практ. зан. - 2) 

Тема 11. Приміщення побутового обслуговування 

і торгівлі в готелях. (Лекцій – 2 год.                       

Практ. зан. - 2) 

Тема 12. Приміщення культурно - дозвіллєвого 

призначення готелю. (Лекцій – 2 год.              

Практ. зан. - 2) 

Тема 13. Приміщення та споруди фізкультурно-

оздоровчого призначення. (Лекцій – 2 год. Практ. 

зан. - 1) 

Тема 14. Службові, господарські та виробничі 

приміщення готелів. (Лекцій – 2 год.                        

Практ. зан. - 1) 

Методи контролю результатів навчання  
поточний контроль здійснюється у формі усних 

відповідей на практичних заняттях; письмового 

експрес-контролю; тестових завдань; виконання 

розрахункових завдань; розв’язування ситуаційних 

задач. Підсумковий контроль – у формі екзамену.  

 
Мова викладання. українська  

 


