
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: Д26; 
2. Назва: Будівельна та меліоративна техніка; 
3. Тип: обов’язковий; 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський),  

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2-й; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3-й; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Клімов С.В., к.т.н., доцент 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: класифікацію, будову і правила ефективної експлуатації основних типів сучасної будівельної та 
меліоративної техніки; особливості роботи та основні типи вузлів та агрегатів будівельної техніки; 
основи підбору техніки для механізації будівельних робіт; основні напрямки розвитку будівельної 
техніки. 
вміти: аналізувати вихідні дані та розраховувати продуктивності основних видів будівельної та 
меліоративної техніки; виконувати вибір оптимальних варіантів техніки при механізації будівельних 
процесів. 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Будівельне матеріалознавство; 
Фізика; Інженерна графіка; Метрологія і стандартизація. 
    • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: Електротехніка; 
Гідравліка; Теоретична механіка; Інженерна геологія та гідрогеологія; Основи раціонального 
природокористування та природооблаштування. 
    • Дисципліни, вивчення яких спирається на дану дисципліну: Виробнича база будівництва; 
Організація і технологія будівельних робіт; Основи технічної експлуатації водогосподарських систем 
та споруд.  
12. Зміст курсу:  

• Тема 1. Будівельна та меліоративна техніка. Загальні положення. Класифікація та основні 

вимоги до сучасної будівельної техніки 

• Тема 2. Загальна будова будівельної техніки, силове та ходове обладнання. Системи 

керування технікою. 

• Тема 3. Транспортні, транспортуючі та навантажувально-розвантажувальні машини 

• Тема 4. Вантажопідйомне обладнання 

• Тема 5. Крани будівельні. Класифікація 

• Тема 6. Землерийні, землерийно-транспортні та ущільнюючі машини 

• Тема 7. Машини і обладнання для приготування, транспортування, подачі та ущільнення 

бетонної суміші. Обладнання для арматурних робіт 

• Тема 8. Машини для буріння та пальових робіт. Обладнання для гідромеханізації 

• Тема 9. Меліоративна техніка 

• Тема 10. Будівельний ручний інструмент. Основи технічної експлуатації будівельних машин. 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. 01-02-147 Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійного вивчення  

дисципліни “ Будівельна та меліоративна техніка ” для студентів за спеціальністю 194 Гідротехнічне 
будівництво, водна інженерія та водні технології денної та заочної форм навчання / С.В. Клімов, 
Рівне: НУВГП, 2018. – 36 с.  

1. О.Г. Онищенко В.М. Помазан. Будівельна техніка. Підручник. – К., ,,УРОЖАЙ’’, 1998 р. – 363 
с. – Режим доступу: https://studfiles.net/preview/5645932/  

2. Мобіло Л. В. Будівельна техніка [Електронний ресурс] : навч. підруч. / Л. В. Мобіло. - Рівне : 
НУВГП, 2013. - 185 с. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/3749/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Лук’янчук О. П. Машини і обладнання для водного господарства : інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення / О. П. Лук’янчук, О. В. Маркова. – Рівне : НУВГП, 2008. – 165 
с. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/1640/  

4. Клімов С.В. Організаційно-технологічне забезпечення будівництва: Навчальний посібник. - 
Рівне: НУВГП, 2012. – 229 с. – Режим доступу:  http://ep3.nuwm.edu.ua/2335/  

5. Клімов С. В. Експлуатація і обслуговування машин : навч. посіб. / С. В. Клімов. - Рівне : 
НУВГП, 2010. – 218 с. – Режим доступу:  http://ep3.nuwm.edu.ua/5573/1/Klimov_EiOM.pdf . 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. лекцій, 20 год. практичних робіт, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних 

засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

  Підсумковий контроль: залік в кінці 3 семестру. 

  Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, перевірка індивідуальних завдань. 

    
16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри гідроінформатики                                                  С.В. Клімов., к.т.н., доцент 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: D26; 

2. Title: Construction and melioration machinery; 

3. Type: required; 

4. Higher education level: І (bachelor's degree); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2; 

6. Semester when the discipline is studied: 3-й; 

7. Number of established ECTS credits: 4; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Serhii Klimov. 

Ph.D., As. Professor   

9. Results of studies: as a result of studying this course the student must: 

know: classification, structure and rules of effective operation of the main types of modern construction and 

reclamation technics; features of work and main types of units and construction machinery; the basis of the 

selection of techniques for the mechanization of construction works; main directions of development of 

construction machinery. 

be able to: analyze the initial data and calculate the productivity of the main types of construction and land 

reclamation machinery; perform a selection of optimal engineering options for the mechanization of 

construction processes. 

10. Forms of organizing classes: study lessons, independent work, practical training, control activities; 

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: Building Material Science; Physics; 

Engineering graphics; Metrology and standardization.  

• Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: Electrical engineering; Hydraulics; 

Theoretical mechanics; Engineering Geology and Hydrogeology; Basics of rational nature management. 

     • Disciplines, the study of which is based on this discipline: Production base of construction; 

Organization and technology of construction works; Fundamentals of technical exploitation of water 

management system . 

 12. Course contents:  
• Theme 1. Construction and melioration machinery. Classification and basic requirements for modern 

construction equipment. 

• Theme 2. General structure of construction machinery. Power, running and control equipment. 

• Theme 3. Transportation and loading machines. 

• Theme 4. Load-carrying equipment. 

• Theme 5. Construction cranes. Classification. 

• Theme 6. Earth-moving and compacted soil machines. 

• Theme 7. Machines and equipment for the preparation, transportation, delivery and compacted of concrete 

mix. Equipment for reinforcement . 

• Theme 8. Ground drilling and piling machinery. Equipment for hydromechanization. 

• Theme 9. Drainage and Irrigation technique. 

• Theme 10. Construction hand tool. Fundamentals of technical operation of construction machines. 

13. Recommended educational editions: (зазначити до 5 джерел) 

2. 01-02-147 Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійного вивчення  
дисципліни “ Будівельна та меліоративна техніка ” для студентів за спеціальністю 194 Гідротехнічне 
будівництво, водна інженерія та водні технології денної та заочної форм навчання / С.В. Клімов, 
Рівне: НУВГП, 2018. – 36 с.  

6. О.Г. Онищенко В.М. Помазан. Будівельна техніка. Підручник. – К., ,,УРОЖАЙ’’, 1998 р. – 363 
с. – Режим доступу: https://studfiles.net/preview/5645932/  

7. Мобіло Л. В. Будівельна техніка [Електронний ресурс] : навч. підруч. / Л. В. Мобіло. - Рівне : 
НУВГП, 2013. - 185 с. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/3749/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Лук’янчук О. П. Машини і обладнання для водного господарства : інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення / О. П. Лук’янчук, О. В. Маркова. – Рівне : НУВГП, 2008. – 165 
с. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/1640/  

9. Клімов С.В. Організаційно-технологічне забезпечення будівництва: Навчальний посібник. - 
Рівне: НУВГП, 2012. – 229 с. – Режим доступу:  http://ep3.nuwm.edu.ua/2335/  

10. Клімов С. В. Експлуатація і обслуговування машин : навч. посіб. / С. В. Клімов. - Рівне : 
НУВГП, 2010. – 218 с. – Режим доступу:  http://ep3.nuwm.edu.ua/5573/1/Klimov_EiOM.pdf . 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
22 hours of lectures, 20 hours of practical work, 78 hours of independent work. The amount is 120 hours 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, implementation of case methods, 

individual and group research tasks, use of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

   Final control: completion at the end of the semester. 

   Current control (100 points): testing, questioning, checking individual tasks.    

16. Language of teaching:  Ukrainian. 

 
Head of the Department of Hydroinformatics   Serhii Klimov. Ph.D., As. Prof.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


