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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З 

СУЧАСТНИМИ ТА КЛАСИЧНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ БУДІВНИЦТВА 

КОМУНІКАЦІЙ ТА З ВИКОРИСТАННЯМ ЇХ В ІНЖЕНЕРНІЙ ПРАКТИЦІ. 

Наприклад: Вміння правильно запроектувати технологічну послідовність 

будівництва комунікацій, підібрати найбільш ефективну технологію на основі 

техніко-економічного обґрунтування, підрахувати обсяг необхідних матеріалів та 

визначити трудомісткість. 

 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими дисциплінами: Технологія будівельного 

виробництва, Сучасні інженерні мережі та обладнання, Сучасні будівельні 

матеріали. 

 

Програмні результати навчання: 

знати:  

mailto:dmitrieva.nv76@ogasa.org.ua


- сучасні методи та технології будівництва інженерних комунікацій; 

- техніка безпеки при проведенні монтажу та контроль якості виконаних робіт. 

володіти: 

 навиками технологічного проектування будівництва сучасних інженерних мереж 

(створювати та використовувати технічну документацію на базі знань сучасних 

вимог нормативної документації в галузі будівництва; 

 знаннями, щодо розробки та оцінки організаційно-технологічні рішень  

будівництва інженерних мереж та технічному надзору за  цими процесами; 

 методами виявлення найбільш ефективних будівельних рішень для застосування 

на конкретному об’єкті. 

 

вміти: 

- виконувати техніко-економічні обґрунтування організаційно-технологічних 

рішень проектування процесів будівництва інженерних систем і мереж з 

застосуванням сучасних матеріально-технічних ресурсів; 

- використовувати та розробляти календарні плани, проекти виробництва 

будівельно-монтажних робіт та технологічні карти процесів, в тому числі з 

використанням сучасних інформаційних технологій, виконувати технічний 

нагляд за даними видами робіт. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№п/

п 
Назва тем 

Кількість годин 
лекці

ї 
практ
ичні 

лабор
аторні 

самос
тійна 

ЧАСТИНА І 

1.1 Загальні відомості про будівництво, експлуатацію 

інженерних мереж 

2   
5 

1.2 Будівництво інженерних мереж надземним способом 4   5 

1.3 Будівництво підземних інженерних мереж траншейним 

способом. 

2   5 

1.4 Будівництво підземних інженерних мереж 

безтраншейними способами 

4   
5 

1.5 Будівництво підземних інженерних мереж 

безтраншейними способами 

4   5 

1.6 Особливості технології прокладки газопроводів 2   5 

 1.7 Способи з'єднання труб при прокладанні комунікацій та 

контроль якості. Обладнання та механізми. 

4   5 

 1.8 Ізоляційні роботи при будівництві інженерних 

комунікацій 

2   5 

1.9 Технологічна карта та її склад. Основні нормативні 

документи. Методи підрахунку об’ємів монтажних робіт 

при будівництві комунікацій та ув’язування їх з 

нормативними документами. 

 2   

1.10 Складання відомості об’ємів робіт. Формування 

комплектів машин та механізмів для проведення робіт з 

розробки ґрунту. 

 2   

1.11 Визначення трудомісткості виконання будівельних робіт з 

прокладання комунікацій траншейним способом. 

 4   



Складання калькуляції трудових витрат. 

1.12 Визначення трудомісткості виконання будівельних робіт з 

прокладання комунікацій безтраншейним способом. 

Складання калькуляції трудових витрат. 

 4   

1.13 Календарне планування. Складання графіку виконання 

робіт і графіку зміни чисельності робочих. 

 2   

1.14 Визначення техніко-економічних показників будівництва. 

Контроль якості. Техніка безпеки. 

 2   

1.15 Закріплення матеріалу лекцій    5 

1.16 Виконання індивідуального завдання    10 

1.17 Вивчення тем самостійної роботи:     

 1. Особливості прокладки інженерних комунікацій у 

зимовий період. 

   10 

 2. Особливості прокладки інженерних комунікацій у 

зоні сейсмічної активності. 

   10 

1.18 Підготовка до практичних занять    5 

 Всього 24 16 - 80 

 

Розрахунково-графічну роботу передбачено з теми «Улаштування інженерних 

мереж за технологією горизонтально-направленого буріння». 

В цій роботі розглядаються різні види інженерних комунікацій, наприклад такі 

як водопровід, каналізаційний колектор, газопровід, теплотраси, ліній 

електропостачання.  

Студенту потрібно: визначитися з технологічною послідовністю, підрахувати 

необхідні обсяги матеріалів та робіт, підібрати обладнання для будівництва 

комунікацій. Розрахувати калькуляцію трудових витрат та техніко-економічні 

показники. 

Робота складається з однієї частини: розрахункової та виконується у вигляді 

пояснювальної записки (формат А-4). 

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи [7]. 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

 

Оцінювання навчальних досягнень здійснюється за 100- бальною (рейтинговою) 

шкалою ЕКТС (ECTS), національною 4-х бальною шкалою («відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно») і вербальною («зараховано», «не зараховано») 

системами згідно положення про організацію освітнього процесу Одеської 

державної академії будівництва та архітектури. 

Шкала оцінювання 

СУМА  

БАЛІВ 

ОЦІНКА  

ЕСТS 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ 

ШКАЛОЮ 

іспит залік 

90-100 A відмінно 

зараховано 
82-89 B 

добре 
74-81 C 

64-73 D задовільно 



60-63 E 

35-59 FX 
незадовільно не зараховано 

1-34 F 

 

Мінімальний (60 балів) та максимальний (100 балів) рівень оцінювання щодо 

отримання «заліку» за навчальною дисципліною «Сучасні технології будівництва 

комунікацій» може бути досягнений наступними засобами оцінювання: 

 
Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Засоби оцінювання 

Кількість у 

семестрі 

Розрахунково-графічна робота (виконання та захист) 1 15 25 

Виконання завдань на практичних заняттях 8 15 25 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (стандартизовані 

тести) 
2 

15 

15 

25 

25 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 - - 

Разом  60 100 

 

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. 

Два рази за семестр проводяться поточний контроль знань – стандартизовані тести 

(25 тестових питань), наприклад: 
Способи проходки свердловин в грунті найбільш прийнятні при безтраншейної прокладки 

трубопроводів: 

а) проколювання; б) спрямований вибух; в) буріння з гідророзмиву; г) розкочування. 

Пристрої для пробивання свердловин при прокладці інженерних комунікацій: 

а) пробойники; б) розкатник; в) плуги; г) бурові установки. 

 

Інклюзивне навчання 

Навчальна дисципліна «Сучасні технології будівництва комунікацій» може 

викладатися для більшості студентів з особливими освітніми потребами, окрім 

студентів з серйозними вадами зору, які не дозволяють виконувати завдання за 

допомогою персональних комп’ютерів, ноутбуків та/або інших технічних засобів. 

 

Академічна мобільність 

Результати навчання за освітньою компонентою «Сучасні технології 

будівництва комунікацій» отримані в інших закладах освіти можуть бути 

зараховані встановленням відповідностей при зарахуванні отриманих результатів 

навчання. Детальніше: «Положення про академічну мобільність у ОДАБА» 

https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_akademichnu_mobilnist_1.pdf 

 

https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_akademichnu_mobilnist_1.pdf


Академічна доброчесність 

 Політика та принципи академічної доброчесності визначені Кодексі академічної 

доброчесності Одеської державної академії будівництва та архітектури. Детальніше: 

https://odaba.edu.ua/upload/files/kodeks_dobrochesnosti_1.pdf  

 

Інформаційне забезпечення 

 

Основна література 

 

1. А.П. Рыбаков Основы бестраншейных технологий (теория и практика): 

Технический учебник-справочник – М.: ПрессБюро №1, 2005. – 304 с. 

2.   Сідак В.С., Дудолад О.С. Новітні технології будівництва та реновації 

інженерних мереж: Навч. Посібник. – Харків; 2006. – 356 с. 

3. Белецкий Б.Ф. Технология строительных и монтажных работ. – М.: Высшая 

школа, 1986. – 384 с. 

4.  В.О. Панченко «Технологія зведення, ремонту і реконструкції спеціальних      

споруд». Харків - ХНАМГ- 2007 

5. Г.П. Владыченко, Б.Ф. Белецкий «Технология строительства водопроводных и 

канализационных сооружений» Київ «Вища школа» 1982 р. 

6. Дмитрієва Н.В. Розгорнутий план лекцій з дисципліни «Сучасні технології 

будівництва комунікацій» для студентів ОР магістра за освітньо-професійною 

програмою підготовки за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна 

інженерія» освітньої програми «Промислове і цивільне будівництво» денної та 

заочної форми навчання. Одеса, 2019 – 20с. 

7.  Дмитрієва Н.В., Борисов О.О., Петровський А.Ф. Методичні вказівки з 

дисципліни: «Сучасні технології будівництва комунікацій» для проведення 

практичних занять та виконання контрольної роботи на тему: «Улаштування 

інженерних мереж» для студентів ОР магістра за освітньо-професійною 

програмою підготовки за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна 

інженерія» освітньої програми «Промислове і цивільне будівництво», Одеса, 

2018 – 65с. 

 

Допоміжні джерела інформації 

 

1. Mohammad Najafi Trenchless technology piping. Installation and Inspection. 

McGraw-Hill Professional, 2010 

2.  http://www.rfcmd.ru/book10/h4_7  Прокладка кабелей связи в коллекторах, 

тоннелях и по мостам. 

3. Гордон С.В. Сооружение линий электропередачи производственно-

практическое издание / С.В. Гордон. - М. : Энергоатомиздат, 1984. - 431 с. 

4. Кириенко В.А. Технология и организация строительства наружных сетей 

водопровода и канализации. – СПб.: ГАСУ, 2004. – 86 с. 

https://odaba.edu.ua/upload/files/kodeks_dobrochesnosti_1.pdf
http://www.rfcmd.ru/book10/h4_7


5.  Кучин, В.Н. Технология возведения сетей и сооружений: учебное пособие / 

В.Н. Кучин. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. – 35 с. 

6.  Гапонова Л. В. Конспект лекций по дисциплине «Технология 

строительного производства и монтажа систем теплогазоснабжения и 

вентиляции» / Л. В. Гапонова; Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. – Х.: ХНАГХ, 2012. – 

107 с. 


