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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої освіти бакалавр 

Освітня програма Будівництво та цивільна інженерія 

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

Рік навчання, семестр 1 - 2-й рік навчання, 1 – 4-й семестри 

Кількість кредитів 3 

Лекції: 18 годин 

Практичні заняття: 12 годин 

Самостійна робота: 60 годин 

Курсова робота: ні 

Форма навчання Денна, заочна 

Форма підсумкового 
контролю 

Залік 

Мова викладання Українська 
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НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУІНФІНФОРМАЦ 

Анотація навчальної дисципліни, мета та цілі її вивчення 

Розглядаються загальні відомості про будівельну галузь як основу 
соціального і економічного розвитку суспільства, про структуру і органи 

державного управління будівництвом, основні складові будівельного 

комплексу, характер і задачі діяльності проектних, виробничих, науково-

дослідних установ і корпорацій, відомості про підготовку фахівців для 
будівельної галузі. Мета вивчення дисципліни – ознайомити здобувачів вищої 

освіти з особливостями і задачами функціонування будівельного комплексу 

як майбутньою сферою виробничої діяльності фахівців, а також поглибити і 
закріпити мотивацію студентів здобувати в процесі навчання теоретичні 

знання та практичні уміння, достатніх для успішного виконання професійних 

обов’язків за спеціальністю  

192 – «Будівництво та цивільна інженерія» та мати підготовку для 
подальшого навчання. 

 

 
Посилання на розміщення дисципліни на навчальній платформі Moodle 

 
Компетентності 

Загальні компетентності: 

ЗК01. Знання та розуміння предметної області та професійної 

діяльності 

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК03. Здатність спілкуватися з представниками різних груп з питань 

будівельної справи. 

ЗК04. Здатність зберігати та примножувати досягнення громадського 
суспільства у загальній системі знань в будівельній справі. 

 Фахові (спеціальні компетенції):

СК01. Розуміти, що уявляє собою будівництво та його завдання. 

СК02. Знати структурні складові будівельного комплексу та методи 
державного управління його діяльністю. 

СК03. Знати задачі будівельного проектування та методи його 

реалізації. 

СК04. Мати поняття про конструктивні схеми будівель і споруд 
різного призначення 

СК05. Знати загальну характеристику будівельних матеріалів, їх види 

та значення для будівництва. 
СК06. Знати види будівельних конструкцій, їх загальні 

характеристики та області використання в будівництві. 

СК07. Знати загальну організацію і виконання проектування різних 

будівель і споруд, складові проектів. 
СК08. Володіти поняттями організації і технології зведення будівель і 

споруд. 

СК09. Знати роль наукових досліджень та їх організацію для 
підвищення ефективності будівельної справи. 



СК10. Знати основні відомості про систему освіти та підготовки 

фахівців для будівництва. 

Результати навчання (РН) 
РН01.Застосовувати знання щодо функціонування будівельної галузі та 

її особливостей в своїй професійній діяльності та будувати перспективу 

кар’єрного росту або вирішення питань подальшого навчання. 

РН02. Обґрунтовано вибирати собі робочі посади в різних установах 
будівельної галузі відповідно до отриманого ступеня вищої освіти. 

РН03. Посилити мотивацію навчання щодо здобуття вищої освіти. В 

процесі навчання визначати пріоритетні освітні компоненти, пов 'язуючи 
з ними поглиблене вивчення дисциплін поряд з науковими 

дослідженнями. 

РН04. Проєктувати конструкції, будівлі та споруди з урахуванням 

сучасного досвіду проєктних організацій. 
РН05. При вирішення практичних завдань вміти використовувати 

сучасні наукові досягнення в галузі будівництва. 

РН06. Брати участь у дослідженнях та розробках у сфері будівництва. 
РН07. Вміння вибирати мотивовану форму подальшого навчання з 

метою підвищення ступеня вищої освіти. 
 

Структура та зміст навчальної дисципліни 

Теми навчальної дисципліни 
Тема 1. Загальні відомості про будівництво, будівельну справу та 

будівельну галузь.(Загальні положення про будівництво, його роль в розвитку 

економіки суспільства. Будівельна галузь, будівельний комплекс, їх 

структура, задачі діяльності, розвиток будівельної справи. Управління 

будівельною галуззю.  

Тема 2. Будівельний комплекс та його складові. Міністерство розвитку 

громад та територій України, державні будівельні корпорації, приватні 

підприємства і об’єднання, науково-дослідні і проектні інститути, громадські 

організації. 

Тема 3. Типи і виді будівель і споруд. Призначення будівель і споруд, будівлі 

громадського призначення, житлові будинки, промислові будівлі. Поняття 

про конструктивні схеми будівель, забезпечення міцності, стійкості та 

просторової жорсткості.  

Тема 4. Види будівельних матеріалів та їхня загальна характеристика. 

Основні види будівельних матеріалів, їх властивості та вимоги до них. Види 

в’яжучих, будівельні розчини, природні та штучні кам’яні матеріали, бетони. 

Основні технології виготовлення будівельних матеріалів. 

Тема 5. Види будівельних конструкцій для зведення будівель і споруд. 

Призначення будівельних конструкцій, їх типи та основні вимоги до них. 

Лінійні, площинні та просторові конструкції. Металеві конструкції, 

залізобетонні конструкції, конструкції з дерева та пластмас.  



Тема 6. Проектування будівель і споруд, нормативна база проектування. 

Основні положення проектування будівельних конструкцій. Навантаження на 

 конструкції, розрахункові схеми будівельних конструкцій. Поняття про 

розрахунок конструкцій за граничними станами. 

Тема 7. Основні відомості про зведення будівель і споруд, їх ремонт і 

реконструкцію. Поняття про організацію виконання будівельних робіт, 

основні технологічні процеси. Задачі ремонту та реконструкції будівель і 

споруд. Особливості технологічних процесів при ремонтах та реконструкції. 

Тема 8. Система підготовки фахівців для будівництва, розвиток науки та 

її роль в підвищенні ефективності будівельної справи. Підготовка фахівців з 

робітничих професій та молодших спеціалістів та молодших бакалаврів. 
Стандарти підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 192 – 

«Будівництво та цивільна інженерія». Ліцензування підготовки фахівців з 

вищою освітою, освітньо-професійні та освітньо-наукові програми підготовки 

фахівців. Організація навчання в університетах. Основні напрямки наукових 
досліджень в галузі будівництва, їх рол в підвищенні ефективності 

будівництва. Організація наукових досліджень в університеті, студентська 

наука. 
 

Зміст практичних занять 

Заняття 1. Будівельний комплекс, складові будівельного комплексу та 
варіанти його компоновки і взаємодії. 

Заняття 2. Типи будівель, особливості конструктивних схем (проводиться у 

формі екскурсії на будівельні, які знаходяться в процесі будівництва) 

Заняття 3. Ознайомлення з процесом проектування будівель і споруд 
(проводиться у вигляді екскурсії в проектну організацію) 

Заняття 4. Стан будівельної галузі в області та перспективи її розвитку 

(зустріч з представником органу місцевого управління). 
Заняття 5. Роль приватних структур в розвитку і діяльності будівельної 

галузі (зустріч з ФОП). 

Заняття 6. Роль фахівця-будівельника в розвитку економіки країни та 

суспільства в цілому (проводиться у вигляді тематичного семінару). 

 
Форми та методи навчання 

Теоретичний матеріал вивчається в процесі слухання лекцій в об’ємі 18 годин 

та самостійної роботи для більш глибокого його засвоєння. Практичні 

питання засвоюються під час проведення практичних занять, проведення 
екскурсій в проектні установи та на діюче будівництво, зустрічей з 

представниками будівельної галузі (12 годин). На самостійну підготовку 

виділяється 60 годин. 

Методи навчання: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, 
використання мультимедійних засобів, можливе дистанційне навчання, 

екскурсії, семінари. 

 
Порядок та критерії оцінювання 



Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою: 

модульний тестовий контроль  - 40 балів; 

поточний контроль – 60 балів. 

Інформаційні ресурси 
1. Лівінський О. М., Ушацький С. А., Друкований М. Ф. Вступ до будівельної 

справи: навчальний посібник. Київ: «МП Леся»,2007. 336 с. 

2. Конспект лекцій у навчальній платформі Moodle. 

3. Інформаційні ресурси: 

    Наукова бібліотека НУВГП - http://nuwm.edu.ua//naukova-biblioteka ; 
    Рівненська державна обласна бібліотека - http://www.libr.rv.ua; 

    Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського - http://www.nbuv.gov.ua 

 

Правила академічної доброчесності 
Всі учасники навчального процесу мають бути чесними у своїх стосунках. 

Студенти мають самостійно виконувати та подавати на оцінювання лише 
результати власних зусиль та знань, що регламентовано Кодексом честі 

студента у НУВГП (https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 

 
Вимоги до відвідування 

В разі очного навчання студенти повинні відвідувати заняття відповідно до 

розкладу. При введенні дистаційного навчання викладач створює в інтернеті 
подію, яка дозволяє студентам приєднатися за допомогою ноутбука чи 

комп’ютера і слухати лекцію чи переглядати слайди. 

Якщо студент з об’єктивних причин лекційне заняття, то повинен 
використати конспект лекцій, який знаходиться на навчальній платформі 

Moodlе, і опанувати пропущений матеріал. За потреби отримання 

консультації необхідно зателефонувати лектору. Для тих студентів, які  з 

об’єктивних причин не змогли своєчасно взяти участь в екскурсіях, вони 
будуть організовані додатково поза основним розкладом занять. 

 

Оновлення змісту дисципліни 
 В процесі викладання дисципліни будуть систематизуватися задані 

студентами запитання, в кінці кожної лекції будуть також вислуховуватися 

пропозиції студентів щодо питань, які бажано було б висвітлити. В кінці 
вивчення дисципліни проводиться анонімне опитування щодо змісту та якості 

проведених занять та пропозицій по їх удосконаленню. Всі зауваження і 

пропозиції аналізуються, розглядаються на засіданні кафедр і з урахуванням 

їх вносяться зміни в зміст силабусу відповідно до «Положення про силабус».  

 

 
   Лектор                                Є.М. Бабич 
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