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ВСТУП 

Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у студентів 

компетентностей, які сприяють абстрактному і логічному мисленню, здатності 

формулювати власні думки, самокритичності, вмінні працювати з джерелами і 

фактичним матеріалом, грамотно і точно формулювати та висловлювати свої 

позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в аргументованій 

дискусії. 

Слухачі дисципліни повинні приймати організаційні технологічні рішення 

про зведення будівель та споруд: організаційно технологічні рішення 

підготовчого періоду; технологію зведення будівель із конструкцій 

індустріального виготовлення; технологію зведення будівель із монолітного 

залізобетону; технологію зведення будинків у специфічних умовах; технологію 

покрівельних робіт; технологію монтажу металевих споруд, залізобетонних 

резервуарів та великопрогінних будівель і споруд; зведення підземних споруд. 

Навчальна дисципліна спрямована на формуванні та  ознайомленні 

студента з загальними положеннями зведення будівництва, основ фундаментів, 

фізико-механічними властивостями та класифікацією грунтів, основними 

поняттями інженерної геології, геодезії, геодинамічними процесами та їх вплив 

на  споруди, головні закони механіки грунтів, розподіл навантажень і 

деформацій на основи споруд і будівель, збір навантаження на фундаменти та 

взаємодія конструкцій в цілому.  

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:  

- керуючись нормативними матеріалами, використовуючи робочу 

документацію, в умовах проектної організації, розробляти проект організації 

будівництва і проект виконання робіт; 

- розробляти проекти технології і механізації на зведення і монтаж будівель і 

споруд із застосуванням безпечних методів виконання робіт та техніко-

економічним обґрунтуванням прийнятих методів виконання робіт. 

 Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійних та освітньо-

кваліфікаційних програм студенти повинні знати:  

- технологічні процеси при зведенні, опорядженні та експлуатації будівель і 

споруд та монтажу інженерних систем і мереж; 

- як звести (побудувати) ту чи іншу будівлю або споруду з урахуванням 

нормативних термінів будівництва;  

- шляхи підвищення продуктивності праці з дотриманням високої якості 

будівництва; 

-  потокові методи зведення будівель і споруд;  

- методику розробки календарних графіків на зведення і монтаж будівель і 

споруд;  

- зміст і структуру проекту виконання робіт;  

- регламентуючі положення та термінологію в будівництві. 

вміти:  

-  працювати з геодезичними приладами та використовувати топографічні 

матеріали для проектування та створення об’єктів будівництва та 

інженерних мереж;  
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-  ефективно застосовувати сучасні будівельні матеріали, вироби та 

конструкції на основі знань про їх технічні характеристики та технологію 

виготовлення; 

- оцінювати вплив кліматичних, інженерно-геологічних та екологічних 

особливостей території будівництва при проектуванні та зведенні 

будівельних об’єктів; 

- забезпечувати надійну та безпечну експлуатацію будівельних конструкцій 

будівель, споруд та інженерних мереж; 

- виконувати вибір механізмів та засобів механізації за технічними 

параметрами; 

- розробляти календарні графіки на окремі цикли будівельно-монтажних 

робіт, а також на об’єкт в цілому;  

- виконувати суміщення (паралельне виконання) будівельних процесів, 

пов’язаних з виконанням спеціальних електромонтажних та сантехнічних 

робіт; 

-  проектувати спеціалізований та об’єктний потоки;  

- розробляти та проектувати елементи будівельного генерального плану. 

Пререквізити: вивчення даної навчальної дисципліни студент розпочинає, 

прослухавши такі навчальні дисципліни як (технологія будівельного 

виробництва, організація виробництва, геологія, геодезія, теоретична механіка, 

будівельні конструкції). 
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 ООППИИСС  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ  ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –7 

 

 

 

Освітньо-професійна 

програма першого рівня 

вищої освіти за 

спеціальністю: 192 

«Будівництво та цивільної 

інженерія» 

Вибіркова 

Кількість модулів 2 

Рік підготовки: 

3й 3-й 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

210 

6-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –6 

самостійної роботи 

студента -  

40 год. 10 год. 

Практичні, семінарські 

44 год. 
 

Лабораторні 

 не передбачено 

Самостійна робота 

96 год.  

Вид контролю: екзамен 

 

Примітка.  

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить:  

для денної форми навчання – 1/2,5  

для заочної форми навчання – 1/8. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
Поточне оцінювання студентів на семінарських заняттях здійснюється за 

чотирьох бальною шкалою, де «2» - незадовільно; «3» - задовільно; «4» - добре; 

«5» - відмінно.  
Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться у тестовій формі і оцінюється 

відповідно до шкали оцінювання знань студентів за ЄКТС 

Шкала в балах  Національна шкала  Шкала ЄКТС  

90-100 балів  5 «відмінно»  А  

83-89 балів  4 «дуже добре»  В  

76-82 балів  4 «добре»  С  

68-75 бали  3 «задовільно»  D  

60-67 бали  3 «достатньо»  Е  

35-59 балів  2 «незадовільно»  FX  

1-34 бали  2 «неприйнятно»  F  

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 
У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації навчально-пізнавальної 

діяльності студентів передбачене застосування як активних, так і інтерактивних навчальних 

технологій, серед яких: лекції із застосуванням мультимедійного проектора, розв`язування 

практичних завдань, складання будівельних документів, календарних планів, схем, таблиць,  

опрацювання матеріалів будівельної практики. 

За призначенням і характером контроль поділяють на попередній, 

поточний, періодичний, підсумковий, взаємоконтроль, самоконтроль. 

Попередній контроль проводять, щоб визначити рівень підготовленості 

студентів на початку нового навчального року чи періоду. Результати цього 

контролю суттєво впливають на з'ясування початкової ситуації для подальшої 

організації навчального процесу у вищому навчальному закладі, 

конкретизування, оптимізації та більш цілеспрямованого визначення його 

змістового компонента, обґрунтування послідовності опрацювання розділів і 

частин навчальних предметів, визначення основних методів, форм і засобів 

його проведення та ін. 

Поточний контроль застосовують для перевірки і окремих студентів, і 

академічних груп, як правило, у повсякденній навчальній діяльності, 

насамперед, на планових заняттях. Педагог систематично спостерігає за 

навчальною роботою студентів, перевіряє рівень опанування програмного 

матеріалу, формування практичних навичок та вмінь, їхньої міцності, а також 

виставляє відповідні оцінки за усні відповіді, контрольні роботи, практичне 

виконання певних нормативів, передбачених збірниками нормативів і 

програмою навчальних дисциплін. 

Періодичний контроль має системний, плановий і цілеспрямований 

характер. Він полягає у визначенні рівня та обсягу оволодіння знаннями, 

навичками і вміннями наприкінці тижня, місяця, кварталу, півріччя, 

навчального року. Цей контроль здійснюють і у процесі планових занять 

(навчань), і в спеціально відведений резервний час. 

Підсумковий контроль спрямовано на визначення рівня реалізації 

завдань, сформульованих у навчальних програмах, планах підготовки та в 
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інших документах, які регламентують навчально-виховний процес. Він 

охоплює і теоретичну, і практичну підготовку студентів, проводять його, як 

правило, наприкінці зимового й літнього періодів навчання, під час спеціальних 

заходів перевірки. 

ППРРООГГРРААММАА  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ  ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 

 Організаційно – технологічні рішення підготовчого періоду та зведення 

будівель з індустріальних конструкцій 

Тема 1 . Організаційно – технологічні рішення підготовчого періоду 

1.1. Загальні принципи підготовки та розробки проектно- кошторисної     

документації для зведення будівель та споруд 

1.2. Технологічне проектування та підготовчі роботи до будівництва 

1.3. Послідовність виконання робіт та зведення будівель  

1.4. Будгенплан, складування матеріалів та конструкцій  

1.5. Роботи підготовчого періоду  

1.6. Геодезичне забезпечення точності зведення будинків та споруд 

1.7. Контроль якості будівельної продукції  

Тема 2.Технологія зведення заглиблених споруд 

2.1.Зведення заглиблених споруд методом «стіна у ґрунті» 

2.2. Зведення заглиблених споруд методом «опускного колодязя»  

2.3. Зведення заглиблених споруд методом «шпунтової стінки»  

2.4. Зведення заглиблених споруд методом «витрамбованого котловану» 

2.5. Роботи нульового циклу  

Технологія зведення будівель із конструкцій індустріального виготовлення 
Тема 3 . Технологія зведення промислових та цивільних будинків  

3.1. Методи монтажу промислових та цивільних будинків та споруд 

3.2. Транспортні та підготовчі роботи  

3.3. Зведення одноповерхових промислових будинків із залізобетонним 

каркасом 

3.4. Конвеєрне збирання та великоблочний монтаж покриттів одноповерхових 

промислових будинків 

3.5. Зведення багатоповерхових промислових будинків  

3.6. Зведення великопанельних будинків  

3.7. Зведення будинків із об’ємних блоків  

3.8. Зведення будинків методом підйому перекриттів та поверхів  

3.9. Зведення висотних будинків  

3.10. Зведення будинків із цегляними стінами  

3.11. Зведення будинків та споруд із використанням конструкцій із деревини. 

Тема 4. Технологія зведення будівель та споруд  
4.1. Зведення металевих веж, щогл та труб  

4.2. Зведення великопрогоневих будівель  

4.3. Зведення будівель із покриттям з оболонок 

4.4.Зведення вантових покриттів 

4.5. Зведення складчастих покриттів  

4.6. Зведення мембранних покриттів  

4.7. Зведення інженерних споруд із листових елементів  

4.8. Зведення будівель із м’яких оболонок  
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Технологія зведення будівель із монолітного залізобетону, 

зведення дахів та будинків у специфічних умовах і за реконструкції 

Тема 5. Технологія зведення будівель із монолітного залізобетону  
5.1. Призначення та основні види опалубок  

5.2. Склад комплексного процесу зведення будівель із монолітного 

залізобетону 

5.3. Зведення будівель у розбірно-переставних опалубках  

5.4. Зведення будівель у опалубці, що переміщується горизонтально 

5.5. Зведення будівель у опалубці, що переміщується вертикально 

5.6. Зведення будівель у спеціальних опалубках 

5.7.Структура та зміст технології зведення конструкцій із монолітного 

залізобетону 

5.8.Улаштування робочих швів 

Тема 6. Технологія зведення дахів  
6.1. Види дахів  

6.2. Конструктивні рішення плоских дахів  

6.3. Конструктивні рішення похилих дахів  

6.4. Гідроізолюючі матеріали для дахів  

6.5. Теплоізолюючі матеріали для дахів  

6.6. Повітробар’єри, гідробар’єри та паробар’єри для дахів  

6.7. Технологія улаштування пароізолюючого шару та герметизація швів 

6.8. Технологія улаштування теплоізолюючого шару 

6.9. Технологія улаштування гідроізолюючого шару  

6.10. Улаштування системи водовідведення  

6.11. Улаштування системи «антикрига»  

6.12. Організація робіт із улаштування дахів  

6.13. Контроль якості улаштування дахів  

Тема 7. Технологія зведення будинків у специфічних умовах  

7.1. Зведення будинків в умовах щільної міської забудови  

7.2. Зведення будинків на техногенно забруднених територіях  

7.3. Технологія зведення будинків у екстремальних умовах  

Тема 8. Технологія зведення будівель в умовах реконструкції  
8.1. Загальні принципи виконання робіт в умовах реконструкції  

8.2. Методи виконання демонтажно – монтажних робіт  

8.3. Монтаж покриттів із просторових конструкцій  

8.4. Монтаж опорних естакад  

8.5. Монтаж газоходів  

8.6. Знесення будівель та споруд  

8.7. Підсилення фундаментів  

       

ТТЕЕММААТТИИЧЧННИИЙЙ  ППЛЛААНН  

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л с лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Організаційно 

технологічні рішення 

підготовчого періоду. 

 

11 

 

4 

 

5 

   

10 

  

1 

    

Тема 2. Технологія  

зведення заглиблених 

споруд 

 

20 

 

4 

 

5 

   

10 

 

1 
 

   

Тема 3. Технологія 

зведення 

промислових та 

цивільних будинків 

 

26 

 

4 

 

5 

   

10 

  

1 

 

   

Тема 4. Технологія  

зведення будівель та 

споруд 

 

26 

 

4 

 

6 

 

   

10 

 

1 
 

   

Тема 5. Технологія 

зведення будівель із 

монолітного залізобетону 

26 4 5   10  

1 
 

   

Разом за змістовим 

модулем 1. 

90 20 29   50  5     

Змістовий модуль 2. 

Тема 6. Технологія 

зведення дахів 

 

 

26 

 

4 

 

5 

 

   

16 

  

2 

    

Тема 7. Технологія 

зведення будинків у 

специфічних умовах 

 

26 8 5   15  

1 
 

   

Тема 8. Технологія 

зведення будівель в 

умовах реконструкції  

 

26 

 

8 

 

5 

   

15 

  

2 
 

   

Разом за змістовим 

модулем 2. 

90 20 15   46  5     

Всього за семестр: 210 40 44   96  10     
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