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 Л 15 

Вступ 

 
Навчальна дисципліна «Сучасні технології зведення будівель і споруд» згідно з 

навчальним планом належить до дисциплін фахової підготовки здобувачів вищої 
освіти другого (магістерського) рівня з циклу нормативних дисциплін за 
спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за спеціалізацією 
«Промислове і цивільне будівництво». 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна є складовою частиною для підготовки 
здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 192 
«Будівництво та цивільна інженерія» за спеціалізацією «Промислове і цивільне 
будівництво». Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних 
знань із суміжних дисциплін «Технологія будівельного виробництва», «Зведення і 
монтаж будівель і споруд», «Організація будівництва», «Будівельне 
матеріалознавство», «Будівельні конструкції», «Архітектура будівель і споруд», а 
також вивчення нормативної і спеціальної літератури, активну роботу на лекційних, 
практичних заняттях, самостійну роботу та виконання індивідуальних завдань. 

Вимоги до знань та уміньвизначаютьсягалузевими стандартами 
вищоїосвітиУкраїни. 

 

Анотація 

 

Дисципліна «Сучасні технології зведення будівель і споруд» є складовою 
частиною підготовки галузі, що будуть задіяні як в реальному секторі будівництва, 
так і в проектних організаціях. Дисципліна направлена на формуваннязнань по 
зведеннюбудівель і спору, поєднаннітехнологічнихпроцесів у єдинийбудівельний 
цикл. На основівивченняздобувачівищоїосвітизможутьотриматизнання по 
зведеннюзакінченихоб’єктівбудівництва, календарному плануваннюїхбудівництва. 
Здійсненню контролю за якістю при їхвиконанні. 
 

Ключові слова: технологіябудівельноговиробництва, об’єктбудівництва, 
будівельний кран, календарнийграфік.    
 

Abstract 

 

The «Modern technologies of erecting buildings and structures» is a discipline in an 
integral part of the field building, which will be used both in the real sector of construction 

and in project organizations. The discipline is aimed at building knowledge on building 

construction and dispute, combining technological processes into a single construction 
cycle. Studens will be able to  obtain knowledge on the construction of completed 

construction objects, plan of their construction calendar, check quality control  on the 

construction and executing process. 

 

Keywords: technologyofconstructionproduction, constructionobject, constructioncrane, 

calendarschedule. 
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1. Опис навчальної дисципліни   
 

Найменування  

показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти  

Характеристика 
навчальноїдисципліни 

 денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

1 2 3 4 

Кількістькредиті
в, відповідних 
ЕСТS – 5,0 

192 «Будівництво та 
цивільна інженерія»  

Нормативна 
 

Модулів – 2,  
ІНДЗ -КР 

ОПП  

„Промислове та 
цивільнебудівництво” 

 

Рікпідготовки:  
1 1 

Семестр 

1 

Семестр 

1 

Змістовихмодулі
в – 3 

Лекції 
30 год 4  год 

Практичнізаняття 

22  год 8  год 

Загальнакількіст
ь годин – 150 

Самостійнаробота 

98 год 138  год 

в т.ч.  ІНДЗ -  курсова робота  
24 год. 24 год. 

Тижневих годин 
для денної 
форми 
навчання: 
Аудиторних–
3,СРС - 4 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

Вид контролю: 

КР, екзамен КР,екзамен 

  

Примітка. 
Співвідношення кількості аудиторних годин та індивідуальної і самостійної  і 

індивідуальної роботи становить: 
 для денної форми навчання 35%  до 65%. 
 для заочної форми навчання 8% до 92% 

 

 

 

2. Мета та завдання  навчальної дисципліни 

 

     Метоювикладаннядисципліни  "Сучасні технології зведення будівель і 
споруд є  підготовка магістра/-будівельника, який засвоїть теоретичні основи 
поєднання впровадження будівельних процесів в один виробничий цикл з метою 
отримання кінцевої будівельної продукції у вигляді готових будівель і споруд. 
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 ПриєднанняУкраїни до Болонськогопроцесупередбачаєвпровадження 
кредитно-модульноїсистемиорганізаціїнавчальногопроцесу, яка є 
українськимваріантом ЕСТS. 

 Основнимизавданняминавчальноїдисципліни є:  

- дати студентам необхідні знання з  методики поєднання будівельних 
процесів в один виробничий  цикл; 

- навчити студентів технологічному проектуванню календарних графіків 
виконання робіт з урахуванням нормативних термінів будівництва; 

- навчити студентів виконувати вибір механізмів та засобів механізації для 
виконання робіт; 

- навчити використовувати технологічні рішення та прийняті в ДБНах форми 
рішень та звітності в реальних умовах будівництва. 

У процесі вивчення студенти повинні: 
а)знати: 
-  як звести ( побудувати) ту чи іншу будівлю або споруду з урахуванням 

нормативних термінів будівництва; 
-  шляхи підвищення продуктивності праці з дотриманням високої якості 

будівництва; 
- потокові методи зведення будівель і споруд; 
- методику розробки календарних графіків на зведення і монтаж будівель і 

споруд; 
- зміст і структуру проекту виконання робіт; 
- регламентуючі положення та термінологію в будівництві. 
б)вміти: 
- виконувати вибір механізмів та засобів механізації за технічними параметрами; 
- розробляти  календарні графіки на окремі цикли будівельно-монтажних робіт, 

а також на об’єкт в цілому; 
- виконувати суміщення (паралельне виконання) будівельних процесів, 

пов’язуючих з виконанням спеціальних електромонтажних та сантехнічних робіт; 
- проектувати спеціалізований та об’єктний потоки; 
. розробляти та проектувати елементи будівельного генерального плану. 
 Програма вивчення курсу передбачає наступні основні види роботи –

відвідування лекцій, практичні заняття, виконання курсового проекту та самостійну 
і індивідуальну роботу студентів. Запорукою успішного засвоєння матеріалу 
студентом є аудиторна робота під керівництвом викладача, при цьому необхідно 
дотримуватись правила: переходити до вивчення нового матеріалу, тільки після 
засвоєння попереднього. Це можливо лише при зацікавленні студента в отриманні 
знань. Для отримання ґрунтовних знань з курсу "Сучасні технологій зведення 
будівель і споруд" обов’язковою умовою є самостійна робота студента. Вона 
виконується в межах часу, визначеного навчальною програмою, з використанням  

додаткової навчальної літератури та консультацій викладача. 
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3. Програманавчальноїдисципліни 

МОДУЛЬ 1 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

Загальні положення сучасних технологій зведення будівель і споруд 

Тема 1. Технологічні стадії (цикли) зведення будівель і споруд  

Роботи нульового циклу. Зведення надземної частини. Загальні відомості сучасних 
покрівельних систем, внутрішнього опорядження, підлог. 
Тема 2. Засоби малої механізації будівельно-монтажних робіт 

Засоби механізації при виконанні робіт по влаштуванню покрівель, підлог, виконання 
опоряджувальних робіт. 
Тема 3. Сучасні засоби механізації монтажних робіт при зведенні об 'єктів 

Сучасні самохідні стрілові крани, баштові крани, вантажозахватні пристрої. 
Тема 4. Сучасні опалубочні системи при зведенні об'єктів із монолітного та 
збірно-монолітного залізобетону 

Область застосування опалубочних систем. сучасні опалубочні системи для 
влаштування плоских та об'ємних елементів. Армування конструкцій. 
Тема 5. Сучасні засоби механізації при зведенні об'єктів із монолітного та збірно-

монолітного залізобетону. 
Засоби транспортування бетону. Засоби для вкладання бетону. Засоби ущільнення. 
Тема 6. Сучасні технології влаштування м’яких покрівель 

Покрівлі з рулонних матеріалів. Покрівлі з полімерних мембран. Мастичні покрівлі. 
 

МОДУЛЬ 2 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Сучасні технології покрівельних та фасадних систем 

Тема 7. Сучасні технології влаштування покрівель з штучних матеріалів 

Металеві покрівлі. Покрівлі з черепиці. Покрівлі з хвилястих листів. Технології 
улаштування світлопрозорої покрівлі. 
Тема 8. Сучасні конструктивно-технологічні рішення фасадних систем, 
багатошарові системи "мокрого" типу 

Класифікація мокрих способів опорядження фасадів. Відомості про деякі технології і 
матеріали, що застосовуються при «мокрому» способі влаштування фасадів. 
Особливості технології облицювання фасадів штучними виробами. Особливості 
конструктивно-технологічних рішень фасадних систем мокрого типу з утепленням. 
Приклади сучасних фасадних систем мокрого типу. 
Тема 9. Конструктивно-технологічні рішення вентильованих фасадних систем 

Вентильовані фасади в загальній класифікації «сухих» способів влаштування фасадів. 
Конструктивно-технологічні рішення вентильованих фасадних систем. Приклади 
реалізації розроблених технологій улаштування вентильованих фасадних систем. 
Тема 10. Особливості технологічно-конструктивних рішень світлопрозорих 
фасадних систем 

Монтаж скляних фасадів з використанням стійково-ригельних конструкцій. Монтаж 
фасадних систем із структурним склінням. Тепло-холодні облицювальні фасадні 
системи. Вентильовані скляні фасади. Конструктивно-технологічні рішення фасадних 
систем з використанням термопанелей. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 

Сучасні технології внутрішнього впорядження 

Тема 11. Сучасні технології внутрішніх опоряджувальних покриттів, технології 
улаштування сучасних штукатурок.  

Сучасні технології улаштування стель. Класифікація сучасних опоряджувальних 
покриттів. Особливості улаштування основ під опоряджувальні покриття, склади і 
класифікація сучасних штукатурок. Особливості улаштування сучасних декоративних 
штукатурок. Технологія покриття «рідкими» шпалерами. Технологія флокових 
покриттів. Особливості улаштування сучасних «венеціанських штукатурок». 
Улаштування підвісних систем. Технологія улаштування натяжних стель. Сучасні 
клейові стелі. Особливості сучасних підшивних стель. 
Тема 12. Покриття з облицювальних матеріалів. Покриття з рулонних 
матеріалів 

Технології облицювання панелями. Особливості сучасного облицювання плиткою. 
Технологія опорядження корком. Улаштування мозаїчних покриттів. Технології 
обклеювання шпалерами. Улаштування безшовних текстильних покриттів. Покриття 
самоклейкими плівками. 
Тема 13. Використання сучасних фарбувальних матеріалів. Елементи сучасного 
декору 

Використання сучасних фарбувальних матеріалів. Рельєфні елементи декору. 
Мозаїчні композиції. Фрески. 
Тема 14. Сучасні технології влаштування підлог, сучасні технології 
влаштування основ. Класифікація покриттів. Технологія влаштування 
покриттів з штучних матеріалів 

Технологія улаштування монолітних основ з самовирівнюючих сумішей на прикладі 
ATLAS TERPLANN. Улаштування регульованих основ. Улаштування збірних основ з 
гіпсоволокнистих листів. Класифікація підлогових покриттів. Технологія 
влаштування монолітних покриттів. Технологія влаштування покриттів із штучних 
матеріалів. Технологія безклеєвого укладання паркетної підлоги. Замкові з єднання 
для ламінованих підлогових покриттів. Технологія настилки коркової підлоги. 
Тема 15. Технологія влаштування покриттів з рулонних матеріалів. Підлоги з 
підігрівом. Фальшпідлоги. Спортивні підлоги. 
Укладання килимових покриттів. Улаштування лінолеумних покриттів. Особливості 
улаштування підлоги, що підігрівається. Технологія улаштування електричних систем 
обігріву. Технологія улаштування підлоги, що обігрівається водою. Фальшпідлоги. 
Спортивні підлоги. 
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4. Структура навчальної дисципліни денної форми навчання  
  

 

Назва тем змістовихмодулів 

 

 

Денна форма навчання 

ле
кц

ії 

пр
ак

ти
чн

і 

са
мо

ст
ій

на
 

ро
бо

та
  

ін
ди

ві
ду

ал
ь

на
 р

об
от

а 
(К

П
) 

ра
зо

м 

1 2 3 4 5 6 

Модуль1 

Змістовий модуль 1 

Загальні положення сучасних технологій зведення будівель і споруд 

Тема  1. Технологічністадії (цикли) 
зведеннябудівель і споруд 

2 - 5 1 8 

Тема 2. 
Засобималоїмеханізаціїбудівельно-

монтажнихробіт 

2 - 5 2 9 

Тема 3. Сучасні засоби механізації 
монтажних робіт при зведенні об'єктів 

2 - 5 2 9 

Тема 4. Сучасні опалубочні системи при 
зведенні об'єктів із монолітного та 
збірно-монолітного залізобетону 

2 6 5 2 15 

ТТема 5. Сучасні засоби механізації при 
зведенні об'єктів із монолітного та 
збірно-монолітного залізобетону. 

2 2 5 2 11 

Тема 6. 

Сучаснітехнологіївлаштуванням’якихп
окрівель 

2 - 5 2 9 

Модуль2 

Змістовий модуль 2 

Сучасні технології покрівельних та фасадних систем 

Тема  7. 
Сучаснітехнологіївлаштуванняпокріве
ль з штучнихматеріалів 

2 2 5 1 10 

Тема  8. Сучасні конструктивно-

технологічнірішенняфасадних систем, 
багатошаровісистеми "мокрого" типу 

2 2 5 1 10 

Тема  9. Конструктивно-

технологічнірішеннявентильованихфаса
дних систем 

2 2 5 1 10 

Тема  10. Особливостітехнологічно-

конструктивнихрішеньсвітлопрозорих
фасадних систем. 

2 - 5 1 8 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3   

Сучасні технології внутрішнього впорядження 

Тема  11. 
Сучаснітехнологіївнутрішніхопоряджув
альнихпокриттів, 
технологіїулаштуваннясучасних 
штукатурок. 

2 - 5 2 9 

Тема  12. Покриття з 
облицювальнихматеріалів. Покриття з 
рулоннихматеріалів. 

2 - 5 2 9 

Тема  13. 
Використаннясучаснихфарбувальнихм
атеріалів. Елементисучасного декору. 

2 2 5 2 11 

Тема  14. 
Сучаснітехнологіївлаштуванняпідлог, 
сучаснітехнологіївлаштування основ. 
Класифікаціяпокриттів. 
Технологіявлаштуванняпокриттів з 
штучнихматеріалів. 

2 - 5 2 9 

Тема  
15Технологіявлаштуванняпокриттів з 
рулоннихматеріалів. Підлоги з 
підігрівом. Фальшпідлоги. 
Спортивніпідлоги.. 

2 - 4 1 7 

Усього годин: 30 22 74 24 150 

 

Структура навчальної дисципліни заочної форми навчання 

  

 

Назва тем змістовихмодулів 

 

 

заочна  форма навчання 

ле
кц

ії 

пр
ак

ти
чн

і 

са
м

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та
  

ін
ди

ві
ду

ал
ьн

а 
ро

бо
та

 
(К

П
) 

ра
зо

м
 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

Модуль1 

Змістовий модуль 1 

«Загальні положення технології та організації зведення будівель і споруд»  
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Тема  1. Технологічністадії (цикли) 
зведеннябудівель і споруд 

 - - 8 2 10 

Тема 2. 
Засобималоїмеханізаціїбудівельно-

монтажнихробіт 

0,5 2 8 1 11,5 

Тема 3. Сучасні засоби механізації 
монтажних робіт при зведенні об'єктів 

 

0,5 2 6 2 10,5 

Тема 4. Сучасні опалубочні системи 
при зведенні об'єктів із монолітного та 

збірно-монолітного залізобетону 
 

- 2 9 2 13 

   Тема 5. Сучасні засоби механізації 
при ззведенні об'єктів із монолітного 
та збірно-монолітного залізобетону. 

 

0,5 - 8 - 8.5 

Тема 6. 
Сучаснітехнологіївлаштуванням’яки

хпокрівель 

0,5 - 8 2 10,5 

Модуль2 

Змістовий модуль 2 

«Сучасні технології покрівельних та фасадних систем»  

Тема  7. 
Сучаснітехнологіївлаштуванняпокрі
вель з штучнихматеріалів 

- - 10 2 12 

Тема  8. Сучасні конструктивно-

технологічнірішенняфасадних 
систем, багатошаровісистеми 

"мокрого" типу 

0,5 1 8 2 
 

11,5 

Тема  9. Конструктивно-

технологічнірішеннявентильованихф
асадних систем 

0,5 1 8 2 11,5 

Тема  10. Особливостітехнологічно-

конструктивнихрішеньсвітлопрозор
ихфасадних систем. 

- - 8 - 8 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3   

«Сучасні технології внутрішнього впорядження» 

Тема  11. 
Сучаснітехнологіївнутрішніхопорядж
увальнихпокриттів, 
технологіїулаштуваннясучасних 
штукатурок. 

- - 7 2 9 
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Тема  12. Покриття з 
облицювальнихматеріалів. Покриття 
з рулоннихматеріалів. 

0,5 - 8 2 10,5 

Тема  13. 
Використаннясучаснихфарбувальни
хматеріалів. Елементисучасного 
декору. 

0,5 - 6 2 8,5 

Тема  14. 
Сучаснітехнологіївлаштуванняпідло
г, сучаснітехнологіївлаштування 
основ. Класифікаціяпокриттів. 
Технологіявлаштуванняпокриттів з 
штучнихматеріалів. 

- - 6 2 8 

Тема  
15Технологіявлаштуванняпокриттів 
з рулоннихматеріалів. Підлоги з 
підігрівом. Фальшпідлоги. 
Спортивніпідлоги. 

- - 6 1 7 

Усього годин: 4 8 114 24 150 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 
зан
ятт
я 

Тема практичного  
заняття 

Змістроботи 

 

Кількість годин 

денна заоч. 

 1 2 3 4 5 

1 

Методика визначення 
об’ємів будівельно-

монтажних робіт. 
Одиниці виміру. 
Зв’язок з ДБН. 

Визначення об’ємів 
котлованів, траншей, ручних 
доробок. Складання 
специфікації збірного 
залізобетону. Підрахунок 
об’ємів опалубочних та 
бетонних робіт 

5 2 

2 

Підрахунок 
трудомісткості робіт. 
Проектування 
календарного графіка 
виконання робіт. 
Суміщення процесів 

Визначення трудомісткості 
робіт за збірниками ДБН. 
Встановлення технологічної 
послідовності виконання 
робіт. Визначення термінів 
виконання робіт у 
відповідності зі складом 
бригади. Графічна побудова. 

4 1 
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3 

Засоби механізації 
монтажних робіт при 
зведенні об’єктів.   

Вибір монтажних 
самохідних кранів за 
технічними параметрами. 
Вибір баштових кранів за 
технічними параметрами. 
Вибір вантажозахватних 
пристроїв. Техніко-

економічне порівняння 
монтажних кранів. 

6 2 

4 

Методика розбивки 
будівель і споруд на 
захватки 

Підрахунок кількості 
елементів, необхідних для 
утворення захватки. 2 1 

5 

Методика визначення 
кількості 
транспортних засобів 
для транспортування 
будівельних 
конструкцій на об’єкт 

  Визначення кількості 
транспортних засобів для 
транспортування 
будівельних конструкцій на 
об’єкт за „човниковою” та 
„маятниковою” схемами.  

4 1 

Усього годин 22 8 

 

6. Самостійна робота 

Самостійна робота студентівденноїформинавчання: 
1) підготовка до аудиторних занять – 26 годин; 
2) підготовка до модульнихробіт – 30 годин; 

3) курсова робота – 24 години; 
4) підготовка питань, які не розглядаються під час аудиторних занять – 14 

годин. 
 

6.1. Завдання для самостійноїроботи 

 

№ 

з/п 

Тема 
самостійноїробо

ти 

Короткий зміст 

К-ть 

годин 

 

денна заоч. 
1 2 3 4 5 

1 

Тема  1. 
Технологічністадії 
(цикли) 
зведеннябудівель і 
споруд 

Роботи нульового циклу. Зведення надземної 
частини. Загальні відомості сучасних 
покрівельних систем, внутрішнього 
опорядження, підлог. 
 

5 8 

2 

Тема 2. 
Засобималоїмеханізац
іїбудівельно-

монтажнихробіт 

   Засоби механізації при виконанні робіт по    
  влаштуванню покрівель, підлог, виконання 
опоряджувальних робіт. 
 

5 8 
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3 

Тема 3. Сучасні 
засоби механізації 
монтажних робіт при 
зведенні об'єктів 

 

  Сучасні самохідні стрілові крани, баштові 
крани, вантажозахватні пристрої. 
 

5 6 

4 

Тема 4. Сучасні 
опалубочні системи 
при зведенні об'єктів
із монолітного та 
збірно-монолітного 
залізобетону 

 

   Область застосування опалубочних систем. 
Сучасні опалубочні системи для влаштування 
плоских та об'ємних елементів. Армування 
конструкцій. 
 

    5 9 

5 

   Тема 5. Сучасні засоби 
механізації при 
ззведенні об'єктів із 
монолітного та збірно-

монолітного 
залізобетону. 

 

Засоби транспортування бетону.  
Засоби  для вкладання бетону.  
Засоби ущільнення. 
 

5 8 

6 

Тема 6. 
Сучаснітехнологіївла
штуванням’якихпокрі
вель 

    Покрівлі з рулонних матеріалів. Покрівлі         
полімерних мембран.  
Мастичні покрівлі. 
 

 

5 8 

7 

Тема  7. 
Сучаснітехнологіївла
штуванняпокрівель з 
штучнихматеріалів 

Металевіпокрівлі. Покрівлі з черепиці. Покрівлі з 
хвилястихлистів. 
Технологіїулаштуваннясвітлопрозороїпокрівлі. 

    5 10 

8 

Тема  8. Сучасні 
конструктивно-

технологічнірішенняф
асадних систем, 
багатошаровісистеми 
"мокрого" типу 

 Класифікація мокрих способів    опорядження 
фасадів. Відомості про деякі  технології і 
матеріали, що застосовуються при «мокрому» 
способі влаштування фасадів. Особливості 
конструктивно-технологічних рішень фасадних 
систем мокрого типу з утепленням.Приклади 
сучасних фасадних систем мокрого типу. 
 

   5 8 

9 

Тема  9. 
Конструктивно-

технологічнірішенняв
ентильованихфасадни
х систем 

Вентильовані фасади в загальній класифікації 
«сухих» способів влаштування фасадів. 
Конструктивно-технологічні рішення 
вентильованих фасадних систем. Приклади 
реалізації розроблених технологій улаштування 
вентильованих фасадних систем. 
 

    5 8 

10 

Тема  10. 
Особливостітехнологі
чно-

конструктивнихрішен
ьсвітлопрозорихфасад
них систем. 

Монтаж скляних фасадів з використанням 
стійково-ригельних конструкцій.Монтаж  
фасадних систем із структурним склінням. 
Тепло-холодні облицювальні фасадні системи. 
Вентильовані скляні фасади. Конструктивно-

технологічні рішення фасадних систем з 
використанням термопанелей. 
 

   5 8 

11 

Тема  11. 
Сучаснітехнологіївну
трішніхопоряджуваль

Сучасні технології улаштування стель. 
Класифікація сучасних опоряджувальних 
покриттів. Особливості улаштування основ під 

5 7 



 14 

нихпокриттів, 
технологіїулаштуванн
ясучасних 
штукатурок. 

опоряджувальні покриття, склади і класифікація 
сучасних штукатурок. Особливості улаштування 
сучасних декоративних штукатурок. Технологія 
покриття «рідкими» шпалерами. Технологія 
флокових покриттів. Особливості улаштування 
сучасних «венеціанських штукатурок». 
Улаштування підвісних систем. Технологія 
улаштування натяжних стель. Сучасні клейові 
стелі. Особливості сучасних підшивних стель. 
 

12 

Тема  12. Покриття з 
облицювальнихматері
алів. Покриття з 
рулоннихматеріалів. 

Технології облицювання панелями. Особливості 
сучасного облицювання  плиткою.Технологія 
опорядження корком. Улаштування мозаїчних 
покриттів. Технології обклеювання шпалерами. 
Улаштування безшовних текстильних покриттів. 
Покриття самоклейкими плівками. 
 

5 8 

13 

Тема 13. 

Використаннясучасни
хфарбувальнихматері
алів. 
Елементисучасного 
декору. 

Використання сучасних фарбувальних 
матеріалів. Рельєфні елементи декору. Мозаїчні 
композиції. Фрески. 
 

5 6 

14 

Тема  14.  

Сучасні технології 
влаштування підлог, 
сучасні технології 
влаштування основ. 
Класифікаціяпокритті
в. 
Технологіявлаштуван
няпокриттів з 
штучнихматеріалів 

.Технологія улаштування монолітних основ з 
самовирівнюючих сумішей на прикладі ATLAS 
TERPLANN. Улаштування регульованих основ. 
Улаштування збірних основ з гіпсоволокнистих 
листів. Класифікація підлогових покриттів. 
Технологія влаштування монолітних покриттів. 
Технологія влаштування покриттів із штучних 
матеріалів.Технологіябезклеєвого укладання 
паркетної підлоги. Замкові з єднання для 
ламінованих підлогових покриттів. Технологія 
настилки коркової підлоги. 
 

5 6 

15 

Тема  15. Технологія 
влаштування 
покриттів з рулонних 
матеріалів. Підлоги з 
підігрівом. 
Фальшпідлоги.  
Спортивні 
 підлоги. 
 

Укладання килимових покриттів. Улаштування 
лінолеумних покриттів. Особливості 
улаштування підлоги, що підігрівається. 
Технологія улаштування електричних систем 
обігріву. Технологія улаштування підлоги, що 
обігрівається водою. Фальшпідлоги. Спортивні 
підлоги. 
 

4 6 

Усього годин 74 114 

 

6.2.Оформлення звіту про самостійну роботу 

 

 Звіт про самостійну роботу складається у вигляді реферату з кожної теми на 
папері формату А4. Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 0,25 сторінки 
на 1 годину самостійної роботи.  
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7. Індивідуальне – навчально дослідне завдання 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачене навчальним планом у 
виглядіфахового курсової роботи. На виконанняданої роботи студентам 
відводиться24 годин навчальногонавантаження. 

Курсоваробота передбачає проектування зведення промислового чи цивільного 
об’єкта ( згідно паспорта)  з проведенням необхідних розрахунків. 
Метою і завданням  при розробці роботи є: 

- розрахунок трудомісткості з метою побудови графіків виконання робіт; 
  - підбір монтажних механізмів для зведення об’єкта; 
- побудова та розрахунок календарного плана будівництва, графіків постачання 

матеріалів, роботи механізмів та робітників; 
- складання схеми виконання робіт по об’єкту з прив’язкою монтажного 

механізму, тимчасовими дорогами та площадками складування матеріалів; 
- прорахунок необхідних ТЕП по проекту. 
Обсяг розрахунково-пояснюючої записки складає 30-35 сторінок рукописного 

абодрукованого тексту з відповідними рисунками, схемами та 
графікамиіоформлюється на папері формату А4, графічна частина – один аркуш 
формату А-1. 

 

8. Методи навчання 
При викладанні навчальної дисципліни "Сучасні технології зведення будівель і 

споруд" використовується інформаційно-ілюстративний метод навчання з 
застосуванням: 

- лекції у супроводіпрозірок, ДБНів та плакатів; 
- відеофільмів на СD та DVD дисках; 

- розв’язування задач; 
- виконанняіндивідуальногонавчально-дослідногозавдання, курсового проекту, 

реферату. 
 

9. Методиконтролю 
Для визначеннярівнязасвоєння студентами 

навчальногоматеріалувикористовуютьсянаступніметодиоцінюваннязнань: 
- поточнетестуванняпіслявивчення кожного змістового модуля; 
- оцінка за індивідуальногонавчально-дослідногозавдання (реферат); 
- оціна за виконання курсового проекту; 
- підсумковиймодуль. 

 Для оцінюваннязнаньвикористовується модульно-рейтингова система зі 100-

бальною шкалою оцінювання. 
 

10. Розподілбалів,  щоотримують  студенти 

 
Поточнетестуваннята самостійна робота  

Підсум 

ковий 
тест 

 (іспит) 
40 

 

Сума 

 

 

 

Модуль 1 Модуль 2 

Змістовний модуль 1 

 

Змістовний модуль 2 Змістовий модуль 3 

Т1 Т2  Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т Т Т Т Т 
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11 12 13 14 15 МК1  МК2 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

24 36 20 20 100 

 

10.1.Розподілбалівза курсову роботу 

Виконання проекту  

Захист  
проекту 

 

Сума 

 

Пояснювальна 
записка 

Графічна  
частина 

Здача проекту згідно 
графіка 

35 17 8 40 100 

 
 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за 
всіформинавчальноїдіяльності Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 відмінно (“5”) 
82 – 89 

добре (“4”) 
74 – 81 

64 – 73 
задовільно (“3”) 

60 – 63 

35 – 59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

1-34 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

 

11. Методичне забезпечення дисципліни 

 1. 03-01-66 Лащівський, В. В. та Алексієвець, І. І. (2019) Методичні вказівки до 
виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Сучасні технології зведення 
будівель і споруд» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за 
освітньо-професійною програмою «Промислове та цивільне будівництво» 
спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» для денної, заочної та 
дистанційної форм навчання.  

URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14394  

- опорний конспект лекцій на електронномуносію; 
- комплект прозірок (фолій); 
- комплект плакатів; 
- нормативна література. 
 

12. Рекомендована література 

12.1. Базова 

1. Сучасні технології в будівництві: Підручник для вузів. / О.І. Менейлюк, В.С. 
Дорофєєв, Л.Е. Лукашенко, Н.В. Олійник, В.І. Москаленко, А.Ф. Петровський, В.Г. 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14394
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Соха / Одеська держ. Академія будівництва та архітектури. – Одеса: Евен, 2011. – 

536 с. 
2. Карапузов Є.К. Матеріали і технології в сучасному будівництві: Підручник. / 
Є.К. Карапузов, В.Г. Соха, Т.Є. Остапченко / – Київ: Вища освіта, 2004. – 416 с. 
3. ДБН Д.2.2-1-99 - Земляніроботи 

4. ДБН Д.2.2-5-99 - Пальові роботи. Опускні колодязі. Закріплення грунтів. 
5. ДБН Д.2.2-6-99 - Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні 
6. ДБН Д.2.2-7-99 - Бетонні і залізобетонні конструкції збірні 
7. ДБН Д.2.2-8-99 - Конструкції з цегли та блоків 
8. ДБН Д.2.2-9-99 - Металеві конструкції 
9. ДБН Д.2.2-10-99 Дерев'яні конструкції 
10. ДБН Д.2.2-12-99 - Покрівлі 
11. ДБН Д.2.2-15-99 - Оздоблювальні роботи 

12.2. Допоміжна 

1. Строительные краны. Справочник /под ред. Станевского В.Г. и др../- К.: 
Будівельник, 1989.-296с. 

2. Строительные машины. Машины для строительства промышленных, 
гражданських сооружений и дорог. Справ очник. Т.1 – 4 /под ред. В.А. Баумана, 
С.А. Лапикова/ - М.: Машиностроение, 1976.-502с. 

 3.Хамзин С.К. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное 
проектирование. – М. Высшая школа.1989.  

4.  Кизима В.П., Стратонов Г.К. и др. Технология и организациякаменных и 
монтажних работ. Львов 1989г. 

  5.   СНиП   1.04.03.-85*   Нормыпродолжительностистроительства  и   задела  в 
строительствепредприятий зданий и сооружений.М. Госстрой 1991. 

  6. ДБН А. 3.1-3-94     Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. 
Основні положення. Київ, 1994. 

 7. ДБН А. 3.1-5-96 Організація будівельного виробництва (Управління, 
організація і технологія). Київ, 1996, 

8. Белецкий Б.Ф. Организация строительных и монтажних работ.-М.:ВШ, 1986.-
384с. 

 9. ДБН А. 3.1-2-93 Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт. 
Київ, 1993. 

10. ДБН А. 3.1-5-96 Посібник з розробки організації будівництва і проектів 
виконання робіт. Київ, 1997. 

13. Інформаційніресурси 
1. Обласнанауковабібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.libr.rv.ua. 
2. Рівненськацентралізованабібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 44) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://сbs.rv.ua. 

3. Науковабібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. ОлексиНовака, 75) / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 

(http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php). 

4. Цифровийрепозиторій НУВГП / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua. 

http://www.libr.rv.ua/
http://сbs.rv.ua/
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka
http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php
http://ep3.nuwm.edu.ua./
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5. Рівненський ЦНТЕІ: м. Рівне, вул. Замкова, 22. / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://cntei.rv.ua. 

7. Інтернетбібліотеки: 
– загально-освітняелектроннабібліотека / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://alledu.eup.ru; 

– електроннабібліотека «Наука и техника» / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://n-t.ru; 

8. Пошуковісайти (науково-технічні) / [Електронний ресурс]. – Режими 
доступу: http://scholar.google.ru/; http://www.scopus.com; 

http://www.sciencedirect.com; 
http://www.scienceresearch.com/scienceresearch/;http://scirus.com/;http://www.scinet.cc/

. 

 

: 

 

http://cntei.rv.ua/
http://alledu.eup.ru/
http://n-t.ru/
http://scholar.google.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scienceresearch.com/scienceresearch/
http://scirus.com/
http://www.scinet.cc/
http://www.scinet.cc/

