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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З, НО- 

ВИМИ МЕХАНІЗМАМИ ТА ОБЛАДНАННЯМ, ЯКЕ 

ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ В СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ БУДІВНИЦТВА 

КОМУНІКАЦІЙ ТА РЕМОНТУ ТРУБОПРОВОДІВ.  



Наприклад: Вміння правильно вибрати механізми та обладнання для 

певного виду робіт при будівництві комунікацій та ремонту трубопроводів на 

основі порівняння їх технічних показників, підрахувати їх кількість та 

визначити трудомісткість при використанні різного типу механізмів, а також 

виконати економічне обґрунтування прийнятих рішень.  

  

Передумови для вивчення дисципліни «Механізація сучасних технологій 

будівництва комунікацій і ремонту трубопроводів» є набуття теоретичних знань 

та практичних навичок за такими дисциплінами: Вступ до будівельної справи; 

Будівельне матеріалознавство; Будівельні конструкції; Інженерна геодезія; 

Виробнича база; Організація будівництва; Архітектура будівель і споруд; 

Будівельна техніка; Технологія будівництва транспортних споруд; Технологія 

будівельного виробництва.  

Програмні результати навчання:  

  

знати:  

- інноваційну механізацію при влаштуванні комунікацій та їх ремонту; - 

сучасне обладнання, яке використовуються при прокладанні та ремонту 

трубопроводів;  

- класифікацію машин та механізмів;  

- основні принципи дії машин та механізмів для  технологій прокладання 

та ремонту комунікацій;  

- робочі органи машин та механізмів та взаємодія їх з ґрунтом.  

вміти:  

- вибирати раціональні методи та технології при влаштуванні та ремонтних 

роботах трубопроводів;  

- вибирати методи та підбирати комплекс обладнання;  

- проводити розрахунки процесу розробки робіт з влаштування та ремонту 

комунікацій;  

- використовуючи існуючі засоби механізації розробити технологічну 

карту для будь-якого будівельного процесу при влаштуванні та 

ремонтних роботах трубопроводів;  

- зробити раціональний вибір з механізмів, що використовуються при 

будівництві та ремонті комунікацій;  



- приймати ефективні рішення для вирішення професійних задач при 

виробництві робіт з влаштування та ремонту комунікацій.  

  

2.1. Лекції – 24 / 16  годин  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

№№  

занять  

Зміст лекційних занять  

Кількість годин  

лекції  
практ 

ичні  

лабо 
бора 
ра- 

торні  

самостійна  

      

1.  Основи машинознавства.  2  2    10  

2.  Землерийна техніка.  4 2    10  

3.  Спеціалізовані машини для будівництва.  4 2   10  

4.  
Механізми та обладнання траншейного 

прокладання та ремонту комунікацій.  
4 2 

  
  

10  

5.  
Механізми та обладнання безтраншейного 

прокладання та ремонту комунікацій.  
4  2    10  

6.  Машини для санації і  ремонту трубопроводів.  2  2    10  

7.  Обладнання для інспекції транспортних 

споруд.  
2  2    10 

8.  Планування поточних ремонтів комунікацій.  2  2    10  

  Всього  24  16 -  80 

   

Розрахунково-графічну роботу передбачено з теми «Механізація 

сучасних технологій будівництва комунікацій і ремонту трубопроводів». 

Метою контрольної роботи є закріплення знань щодо теоретичного курсу,  а 

також розвиток у студентів вміння самостійної, творчої роботи, які виникають 

при розв’язанні конкретних технологічних задач при виборі засобів механізації.  

Контрольна робота складається з розрахунково-пояснювальної записки (формат 

А4) та графічної частини (за необхідності) (4-6 аркушів формату А4).  

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

  

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.  



Критерії оцінювання та засоби діагностики  

  

Мінімальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за навчальною 

дисципліною «Механізація сучасних технологій будівництва комунікацій і 

ремонту трубопроводів» складає 60 балів і може бути досягнений наступними 

засобами оцінювання:  

  

Засоби оцінювання  Мінімальна 

кількість 

балів  

Максимальна 

кількість балів  
Вид контролю  

Кількість у 

семестрі  
ЧАСТИНА І    

Розрахунково-графічна робота  1  15  20  
Тематичне опитування  1  15  20  
Активна участь на практичних заняттях  8    20  

Контроль знань:        

-  Поточний контроль знань (стандартизовані 

тести), або  
2  

30  40  
-  Підсумковий (семестровий) контроль знань  1  
Разом    60  100  
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