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Загальні положення 
Програма вивчення навчальної дисципліни “Будівлі і обладнання готелів” складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодших бакалаврів спеціальності 

241 “Готельно-ресторанна справа”. Предметом вивчення навчальної дисципліни є система та 

процес організації заходів з проектування й експлуатації інженерного обладнання готелів.  

Мета та завдання навчальної дисциплін  

Метою вивчення дисципліни є засвоєння необхідного обсягу теоретичних і 

практичних знань із питань призначення, класифікації, об’ємно-планувальних рішень, 

проектування готелів; призначення, класифікації, улаштування, характеристик інженерних 

мереж, джерел тепло-, газо-, водо-, електропостачання, розташування мереж у підземному 

просторі з ув’язкою з озелененням і благоустроєм, а також призначення, класифікації, 

улаштування, основних елементів, характеристик внутрішніх інженерних систем. 

Основним завданням вивчення дисципліни є – надати здобувачам освіти комплекс 

необхідних знань щодо проектування будівель і обладнання готелів. 

Завдання дисципліни 
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен : 

знати: 

- функціональні особливості готелів;  

- об’ємно - планувальні рішення готелів; 

- організаційні засади проектування готелів;  

- сучасні тенденції і перспективи розвитку індустрії гостинності;  

- існуючу нормативну документацію щодо проектування закладів готельно-

ресторанного господарства.

 - санітарно-технічне устаткування громадських будівель; 

- призначення систем теплопостачання, водопостачання, газопостачання, 

електропостачання та систем водовідведення;  

- класифікації інженерних мереж і споруд, джерела енергопостачання й вимоги до 

їхнього розташування;  

- призначення систем опалення, вентиляції, каналізації, холодного та гарячого 

водопостачання, електропостачання будинків; 
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вміти: 

• користуватися сучасними технологіями проектування готелів; 

• використовувати нормативну документацію, проводити інформаційний пошук в 

науковій літературі та інших джерелах науково-технічної інформації; 
•кваліфіковано вирішувати питання раціональної експлуатації інженерних систем і 

обладнання готелів; 

•організовувати ремонт і заміну окремих видів обладнання вказаних закладів; 

•виконувати розрахунок кількості електроенергії, тепла, холодної і гарячої води, 

необхідних для забезпечення ефективної роботи закладів сфери послуг. 

 

Обсяг навчальної дисципліни 
№ з/п Вид навчальної роботи К-сть годин Примітка 

1 Лекції (год.) 39  

2 Практичні заняття (год.) 6  

4 Самостійна робота (год.) 45  

 Форма контролю залік  

 ВСЬОГО 90  
 

Зміст навчальної дисципліни 
Тема 1. Вступ. Організаційні засади проектування готелів. 

Саме поняття "готель". Готель як індустрія розміщення туризму. Класифікація готелів за 

категоріями, розміром, місцем розташування, часом функціювання, рівнем асортименту і вартістю 

послуг. 

Тема 2. Розміщення готелю на земельній ділянці. 

Прийоми розташування готелів у містах. Фактори вибору земельної ділянки під забудову. 

Архітектурно-ландшафтні критерії до ділянок для розташування готелів. Вимоги при 

проектуванні планування і забудови готелів. Функціональні зони готельно-ресторанного 

комплексу. Композиційні прийоми розташування готелів. 

Тема 3. Об’ємно - планувальні рішення готелів. 

Основні засади при проектуванні та спорудженні будівлі готелю. Об'ємно-планувальне рішення 

готелів. Функціональні приміщення. 

Тема 4. Проектування приймально-вестибюльної групи приміщень. 

Функція приймально-вестибюльної групи приміщень. Функціональна організація 

приміщень вестибюльної групи. 

Тема 5. Проектування житлових приміщень. 

Прийоми планувань будівель готельних підприємств. Прямокутна, компактна, атриумна та 

ускладнена форма плану 

Тема 6. Проектування закладів ресторанного господарства при готелі. 

Головні критерії розташування підприємств громадського харчування. Характер торгово-

виробничої діяльності. Типи підприємств громадського харчування. 

Тема 7. Проектування приміщень культурно-дозвільного і фізкультурно-оздоровчого 

призначення. 

Блоки ділових, культурних та спортивно-рекреаційних приміщень, їх види і 

характеристика. Категорії готелів. 

Тема 8. Проектування службових, господарських та виробничих приміщень. 

Характеристика блоку групи приміщень адміністрації, вестибюльної групи приміщень, 

підсобних і господарських приміщень. 

Тема 9. Склад інженерних систем у готелях. Системи опалення, їх характеристика та 

обладнання.  

Види інженерного обладнання та його призначення. Розвиток систем опалення. 

Найпоширеніші нагрівальні прилади систем опалення. Характеристика окремих систем опалення.  

Тема 10. Система вентиляції і кондиціювання повітря. 

 Призначення і види систем вентиляції. Обладнання систем примусової вентиляції. 

Кондиціювання повітря, устаткування систем кондиціювання.  

Тема 11. Системи водопостачання. 

 Призначення та види систем водопостачання. Вимоги до якості води та джерела 



водопостачання. Схеми та обладнання внутрішнього холодного водопостачання. Схеми та 

конструктивні елементи внутрішнього гарячого водопостачання.  

Тема 12. Системи каналізації. 

 Призначення і класифікація систем каналізації. Внутрішня каналізація. Водостоки 

будівель.  

Тема 13. Системи електрозабезпечення. 

 Основні елементи системи електрозабезпечення будівель. Блискавкозахист будівель. 

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії.  

Тема 14. Системи зв’язку, телекомунікації, охоронної та протипожежної сигналізації. 

 Системи зв’язку у готелях. Системи охоронної сигналізації. Системи протипожежної 

сигналізації.  

Тема 15. Вертикальний транспорт будівель. 

 Види вертикального транспорту. Конструкція ліфтів. Безпечна експлуатація ліфтів.  

Тема 16. Експлуатація інженерних систем будівель. 

 Обслуговування і ремонт інженерних систем. Система автоматичного регулювання роботи 

інженерних систем. 

Тема 17. Санітарно-гігієнічні, екологічні вимоги та протипожежна безпека. 

Фізіологічні потреби людей. Санітарні вимоги, пов'язані з природним освітленням, 

інсоляцією, звукоізоляцією, повітрообміном, температурно-вологісним режимом. Екологічні 

вимоги. Протипожежні заходи. 

 

Методи навчання та засоби для проведення поточного і підсумкового 

контролю 
Навчання проводиться в словесній та практичній формах на лекціях, практичних роботах.  

Поточний контроль здійснюється під час проведення лекційних, практичних занять  у 

вигляді контрольної роботи на 10…20 хв. та захисту індивідуального завдання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі письмових відповідей на запитання, які 

визначені робочою програмою.  

 

Система оцінювання 
Оцінювання. Поточне оцінювання здійснюється на підставі якісного аналізу тео- 

ретичних знань здобувача освіти, виконання студентом практичних завдань та са- 

мостійної роботи. Враховується рівень сформованості програмних компетенцій навчання. 

Поточний контроль – це оцінювання навчальних досягнень студента (рівень тео- 

ретичних знань та практичні навички з тем) під час проведення аудиторних занять, 

організації самостійної роботи, на консультаціях та активності студента на занятті. 

Поточний контроль реалізується у формі опитування, виступів на практичних заняттях, 

експрес-контролю, контролю засвоєння навчального матеріалу, запланованого на 

самостійне опрацювання студентом тощо. 

Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному контролю 

лю: 

- виступ з основного питання; 

- усна доповідь; 

- доповнення, запитання до того, хто відповідає, рецензія на виступ; 

- участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття. 

- аналіз джерельної та монографічної літератури; 

- письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи, реферати тощо); 

- самостійне опрацювання тем; 

- підготовка тез, конспектів навчальних або наукових текстів; 

- систематичність роботи на семінарських заняттях, активність під час обговорення 

 

Критеріями оцінки є: 

Усні відповіді: 

          Повнота розкриття питання; 

 Логіка викладання, культура мови; 



 емоційність та переконаність; 

 використання основної та додаткової літератури; 

 аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки; 

Виконання письмових завдань: 

 повнота розкриття питання; 

 цілісність, системність, логічність, уміння формулювати висновки; 

 охайність оформлення письмової роботи. 

 

Якісні критерії оцінювання 
Задовільно. Показати мінімум знань та умінь. Здати практичні роботи та здати тестування.  

            Знати: Призначення готелів. Функціональні вимоги приміщень.. Види інженерного 

обладнання та його призначення.  

Вміти: використовувати нормативну документацію, проводити інформаційний пошук в 

науковій літературі та інших джерелах науково-технічної інформації 

Добре. Твердо знати мінімум. Здати практичні роботи та здати тестування. 

Знати: Об’ємно - планувальні рішення готелів. Вимоги проектування окремих груп 

приміщень. Характеристику інженерного обладнання готелів. Обслуговування і ремонт 

інженерних систем. 

           Вміти: кваліфіковано вирішувати питання раціональної експлуатації інженерних систем 

і обладнання готелів; організовувати ремонт і заміну окремих видів обладнання вказаних 

закладів; виконувати розрахунок кількості електроенергії, тепла, холодної і гарячої води, 

необхідних для забезпечення ефективної роботи закладів сфери послуг; 

Відмінно. Здати все з оцінкою «відмінно». Досконально знати всі теми та вміти 

застосовувати їх. 

 

Перелік основних запитань для підготовки до підсумкового контролю 
1. Які основні етапи розвитку готельно-ресторанних комплексів?  

2. По якому принципу класифікуються готелі?  

3. Які відмінності між вітчизняною та закордонною класифікацією готелів?  

4. В чому полягають основні принципи урахування при розміщенні готельно-ресторанних 

комплексів?  

5. З яких основних зон складається ділянка готелю? 

6. Назвіть особливості функціонального розподілу території готелю?  

7. Які основні вимоги щодо розміщення готелів?  

8. Які існують архітектурно-планувальні композиції готелів?  

9. В чому полягають основні принципи проектування та спорудження будівлі готелю? 

10. Назвіть особливості функціонального розподілу території готелю?  

11. Які основні вимоги щодо розміщення готелів? 

12. В чому полягає основні принципи функціональної організації вестибюльної групи 

приміщень готелю?  

13. На які функціональні зони необхідно розбивати вестибюльної групи приміщень 

готелю?  

14. Які основні схеми розміщення функціональних зон вестибюльної групи приміщень 

готелю? 

15. Які існують основні прийоми планувальних рішень готельних підприємств? 

16. В чому особливості використання певних планувальних схем готелів?  

17. Які основні типи номерів готелів існують? 

18. Які критерії класифікації підприємств громадського харчування?  

19. Як класифікують ресторани залежно від місця розташування 

20. Які підприємства харчування вам відомі? 

21. Що таке повносервісний ресторан?  

22. Які тематичні ресторани вам відомі? 

23. По якому принципу до деяких готелів включають приміщення для ділових контактів та 

фізкультурно-оздоровчого призначення ? 

24. Які вимоги висуваються до культурно-дозвільних приміщень готелю? 



25. Якій основний склад приміщень фізкультурно-оздоровчого призначення для готелів? 

26. Які основні вимоги до вирішення групи адміністративних приміщень?  

27. В чому полягає принцип функціональної організації вестибюльної групи приміщень? 

28. Які особливості вирішення комунікаційних приміщень (ліфтові і сходові холи та 

коридори)? 

29. Які вимоги висуваються до блоку підсобних і господарських приміщень готелю? 

30. Види інженерного обладнання та його призначення.  

31. Розвиток систем опалення.  

32. Які є найпоширеніші нагрівальні прилади систем опалення?  

33. Характеристика окремих систем опалення.  

34. Призначення і види систем вентиляції.  

35. Обладнання систем примусової вентиляції.  

36. Кондиціювання повітря, устаткування систем кондиціювання.  

37. Призначення та види систем водопостачання.  

38. Вимоги до якості води та джерела водопостачання.  

39. Схеми та обладнання внутрішнього холодного водопостачання.  

40. Схеми та конструктивні елементи внутрішнього гарячого водопостачання.  

41. Призначення і класифікація систем каналізації.  

42. Внутрішня каналізація. Водостоки будівель.  

43. Основні елементи системи електрозабезпечення будівель.  

44. Блискавкозахист будівель. Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії.  

45. Системи зв’язку у готелях.  

46. Системи охоронної сигналізації.  

47. Системи протипожежної сигналізації.  

48. Види вертикального транспорту. Конструкція ліфтів. Безпечна експлуатація ліфтів.  

49. Обслуговування і ремонт інженерних систем.  

50. Система автоматичного регулювання роботи інженерних систем. 

51. Охарактеризуйте санітарно-гігієнічні вимоги до приміщень готелю. 

52. Яких протипожежних вимог треба дотримуватися при проектуванні будівлі готелю? 

53. В чому полягають протипожежні норми при розміщенні готелю на ділянці? 

 

                                    Політика курсу 
Академічна доброчесність 

Від кожного студента очікується дотримання принципів академічної доброчесності. В 

роботах студентів не повинно бути плагіату, списування, розрахунків, використання графічного 

матеріалу, що не належить студентові. До студентів, у роботах яких будуть прояви недоброчесної 

поведінки можуть бути застосовані різні дисциплінарні заходи – робота буде повернена без 

оцінювання на переробку, робота буде повернена без оцінювання. При цьому викладач залишає за 

собою право змінити тему завдання 

Комунікаційна політика 

Здобувачі освіти повинні мати активовану пошту. Усі письмові запитання до викладачів 

стосовно курсу мають надсилати на електронну пошту. 

Політика щодо перескладання 

Роботи які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються на нижчу 

оцінку. Перескладання відбувається із дозволу заступника директора з НР за наявності поважних 

причин(наприклад лікарняний). 

Політика щодо оскарження оцінювання 

Якщо здобувач освіти не згоден з оцінюванням його знань, він може опротестувати 

виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку. 

Відвідування занять 

Для здобувачів освіти відвідування занять є обов’язковим. Поважними причинами для 

неявки на заняття є хвороба, участь у заходах, академічна мобільність, які необхідно 

підтверджувати документами, індивідуальне навчання. 

Про відсутність на занятті та причини відсутності здобувача освіти, має повідомити 

викладача особисто або через куратора чи старосту. За об’єктивних причин (наприклад, 

карантинні обмеження, індивідуальне навчання, міжнародна мобільність)навчання може 



відбуватися в он-лайн формі за погодженням з керівником дисципліни. 
 

Рекомендовані джерела: 
Основна  

1. Будинки і споруди. Готелі: ДБН В.2.2-20-2008: затв. Міністерством регіонального розвитку та 

будівництва України 23.07.2008: уведено вперше: чинні від 01.04.2009. – К. : Мінрегіонбуд 

України, 2009. – 39 с. 

 2. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення: ДБН В.2.2-9-99: затв. 

Держбуд України 04.08.1999: на заміну СНиП 2.08.02-89: чинні від 01.01.2000. – К. : Держбуд 

України, 1999. – 59 с.  

3. ДСТУ 4269:2003 Послуги туристичні. Класифікація готелів. – Чинний від 2004–07–01.  

7. ДСТУ 4527:2006 Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення. – Чинний від 

2006–10–01.  

8. Опалення, вентиляція та кондиціонування: ДБН В.2.5-67:2013: затв. Міністерством 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 

25.01.2013:уведено вперше: чинні від 01.09.2013. – К.: Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України, 2013. – 167 с.  

10 Шульга М. О. Інженерне обладнання будівель: навч. посібник / М. О. Шульга, Д. О. 

Шушляков, Г. А. Усик. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 344 с.  

11. Інженерне обладнання будівель / B.C. Кравченко, Л.А. Саблій, В.І. Давидчук, Н.В. Кравченко. 

– К.: Професіонал, 2008. – 480с.  

12.ДБН В.2.5-28-2006 «Державні будівельні Норми України. Інженерне обладнання будинків і 

споруд. Природне і штучне освітлення» - К.:Укрархбудінформ, 2006–268 с. 

 

Допоміжна  

1. Костенко Е.М. Системы кондиционирования и вентиляции / Е.М. Костенко. – К.: Основа, 2006. 

– 448с. 

 

Інтернет-видання 
1. Design Hotels. AD - Дизайн и Проектирование Отелей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


