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В процесі вивчення даної освітньої компоненти студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З 

ТЕХНОЛОГІЄЮ І ОРГАНІЗАЦІЄЮ ВИКОНАННЯ РОБІТ ПРИ ЗВЕДЕННІ 

СПОРУД ТА ЗДОБУВАЮТЬ НАВИЧКИ ВИКОРИСТАННЯ ОТРИМАНИХ 

ВМІНЬ В ІНЖЕНЕРНІЙ ПРАКТИЦІ. 

 

Наприклад: Вміння розробити проект виробництва робіт, підібрати найбільш 

ефективну технологію зведення об’єкту, підрахувати обсяг необхідних матеріалів та 

визначити трудомісткість. 

 



 Передумови для вивчення освітньої компоненти є набуття теоретичних знань 
та практичних навичок за такими освітніми компонентами: Вступ до будівельної 
справи; Будівельні конструкції;  Архітектура будівель і споруд; Будівельна техніка; 
Технологія будівельного виробництва. 
 Програмні результати навчання: 
ПРН1. Володіти  соціально-гуманітарними, природничо-науковими та професійними 
знаннями, формулювати ідеї, концепції з метою застосування  в діяльності 
академічного або фахового спрямування. 
ПРН2. Оцінити значення соціально-гуманітарних, природничо-наукових знань, 
застосовувати їх у пошуку рішень в професійній діяльності, аргументовано 
інтерпретувати  їх результати. 
ПРН4. Вміти проводити експертизу сучасних будівельних матеріалів, виробів та 
конструкцій, знати технологічні процеси їх виготовлення, впроваджувати 
енергоощадні технології у будівництво. 
ПРН6. Вміти самостійно приймати інженерні рішення щодо вибору водних 
технологій, конструкцій гідротехнічних споруд та систем багатоцільового 
використання. 
ПРН10. Вибирати комплекс необхідних гуманітарних, природничо-наукових знань та 
професійної інформації для вирішення питань майбутньої фахової діяльності. 
ПРН11. На основі персоніфікованих знань брати участь у професійних тренінгах, 
дискусіях, обговореннях. 
ПРН12. На основі гуманітарних та професійних знань дотримуватися морально-
етичних засад у професійній діяльності. 
ПРН13. Виявляти, узагальнювати та вирішувати проблеми, що виникають у процесі 
професійної діяльності, проявляти самостійність та формувати почуття 
відповідальності за роботу, що виконується. 
ПРН14. Проявляти позитивну професійну, соціальну та емоційну поведінку і 
адаптувати її до системи загальнолюдських цінностей. 
ПРН15. Оволодіння навичками працювати самостійно (кваліфікаційна робота), або в 
групі (лабораторні роботи, включаючи навички лідерства при їх виконанні), уміння 
отримати результат у рамках обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність 
та унеможливлення плагіату. 



а саме 
знати: 

-  індустріальні методи зведення будівель та споруд; 
- основи поточного виконання окремих видів будівельно-монтажних робіт; 
-  календарне планування при виконанні будівельно-монтажних робіт; 
- методику проектування будівельного генерального плану на стадії виконання 
окремого виду будівельно-монтажних робіт; 
- методику технологічного проектування окремих видів будівельно-монтажних 
робіт,  
- зміст та структуру проекту виробництва будівельно-монтажних робіт. 

володіти: 
- загальними положеннями технології та організації зведення будівель та 
споруд; 
- знаннями сучасних технологій  зведення будівель, споруд та організацією 
будівельного потоку. 

вміти: 
-  запроектувати спеціалізований потік; 
- розроблювати календарні плани та генеральні будівельні плани на різних 
стадіях зведення будівель та споруд; 
- здійснювати варіантне проектування методів зведення  будівель та споруд;  
-  розробляти проекти виробництва будівельно-монтажних робіт. 

 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№п/п Назва тем 
Кількість годин 

лекції практ 
ичні 

лабор 
аторні 

самос 
тійна 

1 2 3 4 5 6 
1. Основні принципи сучасних методів зведення 

будівель та споруд 
1  

 

 

2. Класифікація об′єктів  за будівельно-технологічними 
ознаками 

1   

3. Технологія будівельних процесів  4  
4. Періоди і технологічні стадії зведення будівель і 

споруд 
1   

5. Засоби механізації  монтажних робіт при зведенні 
об′єктів 

1   

6. Проектування будівельного потоку  4  
7. Способи укрупнення та транспортування конструкцій 1   
8. Одноповерхові і багатоповерхові каркасно-панельні 

будівлі, великопанельні безкаркасні будівлі, 
крупноблочні будівлі, будівлі із об'ємних блоків. 

1   



9. Вибір оптимального варіанту механізації монтажних 
робіт та транспортних засобів із розрахунком їх 
потрібної кількості. 

 4  

10. Зведення будівель методом підйому перекриття та 
поверхів 

1   

11. Зведення висотних будівель і споруд 1   
12. Складання калькуляції трудових витрат і заробітної 

плати. Проектування графіку виконання робіт 
 4  

13. Зведення будівель і споруд з великорозмірними 
покриттями 

1   

14. Зведення надземних інженерних споруд (щогли, 
башти тощо). 

2   

15. Техніка безпеки та охорона навколишнього 
середовища 

 4  

16. Особливості та методи зведення. 1   
17. Технологія зведення у ковзній опалубці 1   
18. Структура та склад технологічних карт на виконання 

бетонних робіт 
 4  

19. Технологія зведення у переставній і пневматичній  
опалубках 

1   

20. Технологія зведення з використанням нез'ємної 
опалубки 

1   

21. Технологія зведення об’єктів із монолітного та 
збірно-монолітного залізобетону 

1   

22. Повторення теоретичних і методичних основ курсу    40 
23. Виконання графічної частини курсового проекту    40 

 Всього 16 24 - 80 
 

 
З освітньої компоненти передбачено виконання розрахунково-графічної 

роботи. 

Робота складається з двох частин: розрахункової  (виконується у вигляді 

пояснювальної записки (формат А-4) та графічної ( формат А-3) та виконується згідно 

з Методичними вказівками до розрахунково-графічної роботи «Технологія зведення 

споруд із монолітного залізобетону» для студентів освітнього рівня «магістр» 

спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання та засоби діагностики 

 

Мінімальний рівень оцінювання освітньої компоненти «Технологія 

будівельного виробництва» складає 60 балів і може бути досягнений наступними 

засобами оцінювання: 

Засоби оцінювання Мінімальна 
кількість 

балів 

Максимальна 
кількість 

балів Вид контролю Кількість у 
семестрі 

Розрахунково-графічна робота 1 20 40 
Контроль знань:    

- Поточний контроль знань 
(стандартизовані тести, або усне опитування) 2 40 60 

Разом  60 100 
 

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не погоджуються 

з набраною кількістю балів. Здійснюється у вигляді усної бесіди з викладачем 

(комісією викладачів) за тематикою освітньої компоненти.  Максимальна кількість 

балів, яка може бути отримана за результатами підсумкового контролю – 40. 
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280с. 
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А.А. Афанасьева. ─ М.: Изд-во АСВ, 2007.  ─ 359 с. 
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– М.: Стройиздат, 1989. – 336 с. 
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Могилевский, И.Г. Совалов, А.Л. Копелович; под общ. ред. М.Д. Полосина, В.И. 

Полякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1993.  – 199 с. 

 

Нормативна література 
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Держкоммістобудування України, 1996 
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будівництва України, 2012. – 94 с. – Чинний з  01.04.2012 р. 

17. ЕНиР. Сборник Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных 

конструкций. Вып.1. Здания и промышленные сооружения /Госстрой СССР.- М.: 

Стройиздат, 1987. – 64 с. 

18. ЕНиР. Сборник Е1. Внутрипостроечные транспортные работи, 1987. 



19. ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 Настанова щодо проведення земляних робіт та 

улаштування основ  і спорудження фундаментів. – К.: Мінрегіонбуд, 2013. 

20. Пособие по разработке проектов организации строительства   и проектов 
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21. ДБН Д.2.4-1-2000 ─ Д.2.4-20-2000. «Ресурсные элементные сметные нормы на 

строительные работы». 
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