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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З 

ПРОЕКТУВАННЯМ І КОНСТРУЮВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ І ПРИВАТНИХ, 

ІНФРАСТРУКТУРНИХ (АЕРОПОРТИ, ВОКЗАЛИ, ПОРТИ ТОЩО) 

СУСПІЛЬНИХ (ТЕАТРІВ, МУЗЕЇВ, РЕСТОРАНІВ ТОЩО), ЖИТЛОВИХ ТА 

ІНШИХ ОБ’ЄКТІВ, ЯК ПОДІЛЯЄТЬСЯ ІНЖИНІРИНГ НА ПІДРОЗДІЛИ, 

ЩО ВИВЧАЮТЬ КОНСТРУКЦІЮ БУДІВЕЛЬ, ІНЖИНІРИНГ ДІЛЯНКИ, 

ІНЖИНІРИНГ СИСТЕМ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 

 

Наприклад: обирати найкращі варіанти конструктивних рішень в залежності від 

матеріалу конструкцій та технології їх зведення, застосування теоретичних знань у 

галузі будівництва, а також навичок самостійної, творчої роботи, що знадобляться 

для розвитку й оновлення в сфері будівництва та експлуатації будівель 

 

 
Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних 

навичок за такими дисциплінами: Будівельна техніка, Технологія будівельного 

виробництва, Зведення та монтаж будівель та споруд, Архітектура будівель і споруд. 

 



Програмні результати навчання: 

 

ПРН1. Уміння використовувати методологічні та організаційні основи 

управління, основні принципи та організацію проектування, технологію проектних 

робіт, основи організації будівельного проектування. Розробляти календарні плани 

будівництва об’єктів та комплексів. 

ПРН2. Уміння застосовувати процедуру експертизи містобудівної 

документації; оцінювати генеральні плани міст та селищ, детальні плани 

територій, детальні плани мікрорайонів; оцінювати історико- архітектурні опорні 

плани, охоронні зони пам’яток культури та проекти реконструкції історико- 

культурних пам’яток. 

ПРН3. Уміння виконувати проектно-кошторисну документацію, розраховувати 

вартість будівництва; визначити інвестиційну привабливість об’єкту будівництва. 

Здійснювати перевірку правильності складання кошторисної документації 

проектними організаціями, відповідність її діючим нормативним документам. 

ПРН4. Вміти управляти організацією, приймати ефективні управлінські 

рішення, здійснюючи їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та 

кадрове забезпечення, в тому числі у відповідності до міжнародних стандартів. 

ПРН5. Реалізовувати проекти в правовому полі з врахуванням авторського 

права та економіко-правових відносин; аналізувати ефективність використання 

об’єктів інтелектуальної власності на підприємствах. 

ПРН10. Уміння враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні та 

комерційні міркування, що впливають на реалізацію будівельних рішень. 

ПРН11. Впроваджувати ефективні методи управління комплексними 

будівельними проектами з усвідомленням відповідальності за прийняті рішення та 

забезпеченням якості робіт. 

ПРН13. Забезпечувати організацію будівництва будівель та інженерних споруд 

різної архітектурної та технічної складності із використанням сучасних 

енергоефективних конструкційних матеріалів та технологій. 

ПРН15. Впроваджувати ефективні методи управління комплексними 

будівельними проектами з усвідомленням відповідальності за прийняті рішення та 

забезпеченням якості робіт. 

ПРН16. Забезпечувати одержання комплектної проектно-кошторисної 

документації на будівництво об'єктів від замовників та передачу її за 

призначенням для виконання будівельних робіт. 

ПРН17. Прогнозувати та вміти оцінювати економічну доцільність зведення 

будівель та інженерних споруд на етапі проектування. 

ПРН18. Організовувати та здійснювати комунікації з представниками різних 

професійних груп (в том у числі у міжнародному контексті). 

 

 

 

 

 



Диференційовані результати навчання:  

 

знати:  

- умови раціональної  експлуатації  будівель; 

- вимоги основних нормативних документів, що регламентують 

будівельну діяльність; 

- функції служби замовника-забудовника; 

- властивості основних будівельних матеріалів; 

- класифікацію будівель, та загальні вимоги до них; 

- види каркасів будівель та їх елементи; 

- функціонально-планувальні вимоги до структури будівель; 

- класифікацію фундаментів; 

- конструктивні елементи та інженерні системи будівель; 

- особливості розташування громадських будівель; 

- електропостачання та вертикальний транспорт; 

- порядок договірних відносин у будівництві; 

- зміст та порядок здійснення авторського та технічного нагляду 

за будівництвом; 

- зміст та порядок технічної експлуатації будівель і споруд; 

- характеристики нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії; 

- основні принципи зеленого будівництва; 

- зміст енергозбереження в будівництві; 

 

володіти: 

- необхідними знаннями нормативних документів при проектуванні 

житлових та громадських будівель; 

- в умовах проектних організацій на основі сформованого професійного 

будівельного світогляду приймати технічно доцільні, енергоефективні 

економічні та естетично привабливі проектні рішення; 

 

вміти: 

- приймати принципові рішення щодо проектування нового 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель; 

- знати порядок набуття права на землю юридичними особами та громадянами; 

- мати навички в складанні кошторисної документації; 

- вирішувати основні питання технічного нагляду замовника за будівництвом; 

- вирішувати  основні  питання  експлуатації  будівель,  споруд  та   

    інженерних систем; 

- організовувати підготовку та проведення поточного ремонту будівель,  

    споруд і приміщень готелів та ресторанів. 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції практи 
чні 

лаборат 
орні 

самост 
ійна 

Розділ 1. Архітектурного конструювання будівель 

1.1 Будівництво у системі національної економіки України. 

Договірні відносини у будівництві 
2 4 

 
10 

1.2 Землевідведення та землекористування 2 2  10 

1.3 Технічна експлуатація будівель і споруд. Оптимізація 

процесів експлуатації.  

 
2 

 
4 

  
10 

1.4 Управління підприємством та реалізацією його 

продукції. Підбір та підготовка кадрів 

 
2 

 

2 
  

10 

Розділ 2. Зміст інжинірингових послуг 

2.1 Передпроектні послуги 2 2  10 

2.2 Проектні послуги 2 4  10 

2.3 Післяпроектні послуги 2 2  10 

2.4 Спеціальні послуги 2 4  10 

  16 24  80 

 

 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за 

навчальною дисципліною «Технічна механіка рідини та газу» складає 60 балів та 100 балів 

відповідно і може бути досягнений наступними засобами оцінювання: 

 
Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість 
у семестрі 

Розрахунково-графічна робота 1 25 30 

Аудиторна контрольна робота 3 15 30 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (стандартизовані 
тести) 

2 
 

20 

 

40 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 

Разом  60 100 

 

Розрахунково-графічну роботу передбачено з розділу  «Архітектурного 

конструювання будівель». В цій роботі необхідно запроектувати енергоефективну 

будівлю з використанням різних матеріалів. 

Робота складається з двох частин: розрахункової та графічної і виконується у 

вигляді пояснювальної записки, що включає графічну частину (формат А-1). 
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи []. 

  

 

 

 



Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – стандартизовані тести (20 

тестових питань), наприклад: 

- Що таке проектно-технологічна документація, та що вона включає? 

- Що таке проект підготовчих робіт, та що він включає? 

- Основні концепції Організації виконання будівельних робіт. 

- Основні концепції Контроль якості виконання будівельних робіт. 

- Основні концепції  розробки Плану зонування території.  

- Особливості формування вихідних даних до проектування  об'єктів. 

- Визначення геометричних параметрів будівель, споруд та території забудови у 

складі проекту. Джерела розробки містобудівних умов та обмежень.  

- Технічні умови для приєднання до інженерних мереж та опитувальні листи 

для отримування ТУ. 

- Дозволи на будівництво з урахуванням класів наслідків. 

- Порядок укладання та виконання контрактів (договорів). 

- Організаційні форми управління будівництвом, права та обов’язки інвестора 

(замовника) та підрядника відповідно до укладеного договору.; 

- Особливості укладання договорів підряду/субпідряду. 

- Особливості укладення договорів на проектування. 

- Особливості укладання договорів підряду на проектування та будівництво. 

- Склад Проектування -  техніко-економічне обґрунтування  – виявлення і 

оцінка ризиків. 

- Склад Проектування -  Проект – виявлення і оцінка ризиків. 

- Склад Проектування - Робоча документація  – опрацювання оптимізованих 

ризиків.  

- Оптимізація ризиків , пов’язаних з реалізацією вимоги безпеки опір і стійкість 

та безпека в разі пожежі. 

- Оптимізація ризиків , пов’язаних з реалізацією вимоги безпеки опір і стійкість 

та безпека в разі пожежі. 

- Особливості дозвільно-погоджувальних  процедур щодо комплексів (будов) 

- Поняття інжинірингової діяльності  та  інженера-консультанта. 

- Завдання і обов’язки та кваліфікаційні вимоги інженер-консультанта 

(будівництво). 

- Сформулюйте поняття «замовник будівництва та інженер-консультант». 

- У чому різниця між інженер-консультант «Провідний» та «1 Категорії». 

- У чому різниця між інженер-консультант «1 Категорії» та «2 Категорії». 

 
Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь яких 

причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають збільшити вже 

набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди 

з викладачем (комісією викладачів) по тематиці навчальної дисципліни. 

 

 

 

 

 



Інформаційне забезпечення 

 

Основна література  

1. ДБН А.3.1-5-2016 «Управління, організації та технологія будівельного 

виробництва». 

2. Перелік нормативних документів у галузі будівництва. Київ, 2021. 

3. Управління ризиками при будівництві та експлуатації об’єктів нерухомості. 

Довідник для замовників будівництва та інженерів-консультантів. Вип. 1 ; К. : ГС 

«Міждержавна гільдія інженерів консультантів». – Х. : Видавництво «Форт», 2018. – 

156с. 

4. Інжинірингові послуги як об’єкт товарознавства: експертне оцінювання якості. 

Монографія. – Одеса: Атлант, 2014. – 212 с. 

5. Технічний нагляд. Довідковий посібник інженера технічного нагляду за 

будівництвом об'єктів архітектури, Київ, 2018. – 183с. 

6. Кондратюк А.А. Розвиток міжнародного інжинірингу: світові тенденції та вітчизняні 

реалії / А.А. Кондратюк, І. М. Манаєнко. // Збірник наукових праць молодих учених 

ФММ НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського". – 2017. – No11. 

7. Підручник «Сучасні технології у будівництві». Дорофєєв В.С., Менейлюк О.І., 

Лукашенко Л.Е., Олейник Н.В. та інш. МЧП «Евен», Одеса, 2009. 

 

Допоміжні джерела інформації 

8. ДСТУ Б А.2.4-7:2009 Архітектурно-будівельні креслення. Правила виконання. – К.: 

Держбуд України, 2009. 

9. ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Основні вимоги до проектної та робочої документації. – К.: 

Мінрегіонбуд України, 2009 

10. ДСТУ 3008-2015. Документація. звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила 

оформлення. Київ. Буд-стандарт України, 1995. 

 


