
Силабус дисципліни  

(вибіркова, 192 Архітектура та будівництво)  

«Санітарно-технічне обладнання будівель» 

Освітній рівень - бакалавр 

Спеціалізація “Будівництво та цивільна інженерія” 

Мова викладання - українська, англійська 

Назва 

дисципліни 

Санітарно-технічне обладнання будівель Абревіатура  СТОБ 

Форма занять          Лекції: 52,5 годин. 
Практичні: 52,5 годин. 

Семестр 6 

Об’єм 

навантаження 

Аудиторне спілкування – 36 години 

Самостійне навчання – 69 годин 

Кредити 

 Годин 

3,5 
105 

Завідувач 

кафедри 
Кафедра будівництва, геотехніки і геомеханіки 

- професор Гапеєв С.М. 

БГГМ  

Викладачі, 

які 

викладають 

 
 

Максимова Елла Олександрівна  
Електронна пошта 

maksymova.e.o@nmu.one 

Кандидат 

геолого- 

мінералогічних 

наук, 

доцент 

кафедри БГГМ 

 

Сторінка 

курсу в СДО 

НТУ «ДП»: 

 

https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=2059 

 

Консультації 
 

Онлайн- 

консультації: 

за окремим розкладом, погодженим зі здобувачами вищої освіти 

 

електронна пошта або група в Teams (за розкладом, погодженим зі 

здобувачами вищої освіти) 

Попередні 

знання 

Базові знання з дисципліни РН13 Технологія і організація будівельного 

виробництва: Розробляти та оцінювати технічні рішення інженерних 

мереж 

Мета 

вивчення 

дисципліни 

Формування компетентностей обґрунтовано робити вибір та розрахунки 

основних сантехнічних систем і схем вентиляції, газопостачання, 

водопостачання та водовідведення населених пунктів і промислових 

підприємств, а також засвоїти принципи проектування санітарно-технічних 

мереж будівель і споруд різного призначення, з метою надійної та безпечної 

експлуатації інженерних мереж запроектованих будівельних конструкцій.  

Навчитися складати технічну документацію щодо умов майбутнього 

проектування споруд в різних сферах людської діяльності і промисловості. 

Зміст та 

результат 

навчання 

На основі курсу майбутній інженер-будівельник зможе розробляти та 

оцінювати технічні рішення інженерних мереж, а саме: проектувати 

санітарно-технічне обладнання будівель, робити налагоджування 

відповідного мікроклімату в будівлях, систем тепло- газопостачання, 

вентиляції, кондиціонування, внутрішні системи холодного, гарячого та 

протипожежного водопостачання та водовідведення і каналізації 

водостоків житлових будинків та поверхневого стоку територій 

населених пунктів. 
 

mailto:maksymova.e.o@nmu.one
https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=2059


  

Форма занять    Лекції та практичні заняття – мультимедійні матеріали, презентації, відео 

фільми, екскурсія по зсувонебезпечним ділянкам міста Дніпро, які 

сформувалися внаслідок порушень систем водопостачання та водовідведення з 

прибудинкових територій. 

Форма 

контролю 

Успішно зданий теоретичний диференційній залік. 

 

Література 1. Конспект лекцій з дисципліни “Санітарно-технічне обладнання 

будівель” доц. кафедри БГГМ Максимової Е.О. на ДО Дніпровська 

політехніка 

https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=2059. 

2. ДБН В.2.5.-74:2013 “ВОДОПОСТАЧАННЯ: ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ТА 

СПОРУДИ”. 

dbn_v_2_5_74_2013_vodopostachannja_zovnshn_merezh_ta_sporudi 

3. Орлов В.О. Водопостачання та водовідведення: Підручник / В.О. Орлов, 

Я.А. Тугай, А.М. Орлова. — К. : Знання, 2011. — 359 с. 

4. Павлінова І.І.  Водопостачання і водовідведення: підручник для 

бакалаврів / І. І. Павлінова, В . В. Баженов, В. Р. Губий. - 4-е вид., 

перераб. і дій. - М: Видавництво Юрайт, 2015. - 472 с. - Серія: Бакалавр. 

Базовий курс. 

5. Кедров В. С., Ловцов Е. Н. Санитарно-техническое оборудование 

зданий. — М.: Стройиздат, 1989. — 495 с. 

6.  ДБН В.1.1-ХХ:200Х "Будинки, будівлі і споруди в складних інженерно-

геологічних умовах. Загальні положення проектування". 

ГП«Государственный научно-исследовательский институт строительных 

конструкций» (НИИСК).К.: Мінрегіон України, 2016. 

7. Кравченко В. С., Гіроль М. М., Мацнєва Т. С. Водопостачання і 
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