
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ________________; 

2. Назва: ___Зведення і монтаж будівель і споруд_____; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І(бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:___6_____ ; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: ____3,5____ ; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: __к.т.н.,доцент Лащівський В.В.; 

к.т.н., доцент Савицький В.В._; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен: 

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. 

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. 

10. Форми організації занять:  лекційні та практичні заняття, самостійна робота, курсовий проект 

(фаховий); 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Будівельне матеріалознавство, 

Опір матеріалів, Теоретична механіка, Будівельна механіка, Будівельні конструкції, Металеві 

конструкції, Залізобетонні, кам'яні та армокам'яні конструкції, Конструкції з деревини та пластмас, 

Технологія будівельного виробництва; 

12. Зміст курсу: Тема  1. Основні принципи сучасних методів зведення будівель і  споруд. 
Стан будівельного комплексу. Застосування новітніх матеріалів та технологій. Індустріалізація 

будівництва. Тема  2. Класифікація об’єктів за будівельно-технологічними ознаками. 
Класифікація об’єктів за призначенням. Класифікація об’єктів за розташуванням у просторі. 

Класифікація об’єктів за об”ємно-планувальними та конструктивними рішеннями. Класифікація 

об’єктів за будівельно-технологічними ознаками. Тема  3. Періоди і технологічні стадії зведення 
будівель і споруд. Періоди зведення будівель і споруд. Роботи підготовчого періоду. Технологічні 

стадії ( цикли) зведення будівель і споруд. Тема  4. Засоби механізації монтажних робіт при 
зведенні об’єктів. Самохідні стрілові крани. Баштові крани. Вантажозахватні пристрої. Методика 

вибору монтажних кранів за технічними параметрами. Техніко-економічне порівняння кранів.    
Тема  5. Способи укрупнення та транспортування конструкції. Транспортування будівельних 

конструкцій на об’єкт. Вибір транспортних засобів для транспортування за існуючими схемами. 

Укрупнене збирання будівельних конструкцій на об’єкті будівництва Тема  6. Методи зведення 
будівель і споруд. Послідовний метод зведення. Паралельний метод зведення. Потоковий метод 

зведення. Фактори, що впливають на вибір методу зведення будинків і споруд. Тема 7. 
Одноповерхові промислові будівлі.  Розподіл на захватки. Схеми руху механізмів та основні 

монтажні потоки. Монтаж колон та підкранових балок. Монтаж підкрокв’яних, крокв’яних ферм та 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



плит покриття. Монтаж стінових панелей. Тема 8. Багатоповерхові каркасні будівлі. Розподіл на 

захватки. Схеми прив’язки монтажних механізмів. Монтаж колон першого та послідуючого ярусів. 

Монтаж ригелів, плит перекриття та покриття. Монтаж стінових панелей. Тема  9. Великопанельні 
житлові будинки. Розподіл на захватки. Схеми прив’язки монтажних механізмів. Монтаж 

великопанельних будинків з поздовжніми несучими стінами.  Монтаж великопанельних будинків з 

поперечними несучими стінами.  Тема  10. Крупноблочні будівлі та будівлі із об’ємних елементів. 
Розподіл на захватки. Схеми прив’язки монтажних механізмів. Розрізка стін крупноблочних 

будівель. Монтаж блоків зовнішніх стін. Монтаж  блоків внутрішніх стін. Монтаж перекриттів, 

сходинкових маршів та площадок. Монтаж будівель із об’ємних елементів без комунікацій на 

зовнішніх гранях та з комунікаціями на поздовжній та торцевій гранях. Тема  11. Особливості та 
методи зведення. Особливості зведення об’єктів із монолітного та збірно-монолітного залізобетону. 

Вибір механізмів для виконання робіт. Тема  12. Технологія зведення у ковзаючій опалубці. 
Область застосування опалубки. Особливості влаштування. Вибір механізмів для виконання 

бетонних робіт.Тема  13. Технологія зведення в переставній і пневматичній опалубках. Область 

застосування і типи опалубки. Особливості влаштування. Вибір механізмів для виконання бетонних 

робіт.Тема  14. Технологія зведення з використання незнімної опалубки. Область застосування і 

характеристики опалубки. Особливості влаштування. Виріб механізмів для виконання бетонних 

робіт. Тема  15. Технологія зведення об’єктів із монолітно-збірного залізобетону. Номенклатура 

об’єктів. Особливості технології зведення об’єктів. Механізми для виконання монтажних робіт. 

Вибір опалубочної системи. Вибір механізмів для виконання бетонних робіт. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. М.Т. Сипко, Доманський Г.В., Піщаленко Ю.П., Лащівський В.В. Технологія зведення 

будівників і споруд. – м. Рівне УДУВГП – 2001 р. 

2. В.И. Швиденко  Монтаж строительных конструкций . Москва. „Высшая школа” - 1987 

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

296с. 

4. Хамзин С.К. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. 

– М. Высшая школа.1989.  

5.  Кизима В.П., Стратонов Г.К. и др. Технология и организация каменных и монтажних работ. 

Львов 1989г. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
30 год. лекцій, 16 год практичних занять, 44 год. самостійної роботи, курсовий проект фаховий.  

Разом – 126 год.  

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

ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів…. 

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

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен письмовий в кінці 6 семестру. 

Поточний контроль (60 балів): модульний контроль. Курсовий проект (100 балів): пояснювальна 

записка-35, графічна частина-25, захист проекта-40. 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри промислового 

цивільного будівництва та 

інженерних споруд 

д.т.н., проф.                                                                                     Бабич Є.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: ________________(кодування за навчальним планом); 

2. Title: _Erection and assemble of buildings and structures_____________________; 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: bachelor, 

5. Year of study, when the discipline is offered: 3; 

6. Semester when the discipline is studied:____6____ ; 

7. Number of established ECTS credits: ___3,5_____ ; 

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

_Cand.Sc.(Engineering), associate professor Laschivsky V.V.;  

Cand.Sc. (Engineering) associate professor Savytsky V.V.  

9. Results of studies:: After study of the subject the student must 

 know: 

• how_to_erect_(build)_this_or_that_building_or_structure_taking_into_account_regulation 

terms_of_construction;_________________________________________________________________ 

• ways_to_increase_labour_productivity_with_high_performance_of_construction;__________________ 

• continuous-flow_methods to erect buildings and_structures;_______. 

• methods of working out time schedules to erect and assemble buildings and structures; 

• description and structure of the project of wok execution; 

• regulations and terminology in construction. 

 
understand:  

• how to choose mechanisms and means of mechanization to technical specifications; 

• how to work out time schedules for specific cycles of building and assembling works as well as for the 

whole building project; 

• how to perform combining (parallel performance) building processes, connected with  special electrical 

installation and sanitary engineering work; 

• how to design specialized and project flows; 

• how to develop and design the elements of construction overall plan. 

10. Forms of organizing classes: lectures and practicals, individual work, course projects 

(professional); 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
_Building_material_science,_Strength_of_materials,_Theoretical_mechanics,_Building_mechanics, 

Building_constructions,_Metal_constructions,_Reinforced_concrete,_stone_and reinforced stone 

constructions,_Wood and plastic constructions,_Technology__of_construction_production;  

12.Course contents: Theme 1. Main principles of modern methods to erect buildings and 

structures. State of building complex. Usage of modern materials and techniques, Industrialization of 

construction. Theme 2. Classification of construction projects to building and technological criterions. 
Classification of projects according to their purposes. Classification of projects to their geometrical 

arrangement. Classification of projects to their space-planning decisions. Classification of projects to their 

building and technological characteristics. Theme 3. Periods and technological stages to erect buildings and 

structures. Preparatory work periods. Technological stages (cycles) of erecting buildings and structures. 

Theme 4. Assembling machinery while erecting construction projects. Fully mobile cranes. Stationary 

hoist cranes. Lifting devices. Methodology for choosing assembly cranes to technical parameters. 

Technicoeconomics comparison of cranes. Theme 5. Methods of pre-assembling and transformation of 
constructions. Transformation of building constructions to the construction projects. Choice of mobile 

machinery for transportation according to existed schemes. Pre-assembling of building constructions on the 

construction project. Theme 6. Methods of erection of buildings and structures. Successive method of 

erection. Parallel method of erection. Continuous flow methods of erection. Factors influencing the choice of 

methods to erect buildings and structures. Theme 7. Single-storey industrial buildings. Divisioning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schemes of moving mechanisms and main assemble flows. Crane runway beam and column assembling. 

Assembling of secondary trusses, roof frames and roof slabs. Wall panels assembling. Theme 8. 
Multistoried framed buildings. Divisioning. Schemes of location of assembling mechanisms. Assemble of 

columns of the first and next tiers. Assemble of cross-bars, floor slabs, roof slabs. Wall panels assembling. 

Theme 9. Large panel multi-dwelling houses. Divisioning. Schemes of location of assembling 

mechanisms. Assemble of multi-dwelling houses with spine walls. Assemble of large panels buildings with 

cross walls. Theme 10. Large block buildings and buildings with volume elements. Divisioning. 

Schemes of location of assembling mechanisms. Wall splitting in large block buildings. Assemble of blocks 

of external walls. Assemble of blocks of internal walls. Assemble of floor slabs, stair flights and staircase 

landings. Assemble of buildings with volume elements without communication lines  on the outer edges and 

buildings with communication  on the longitudinal lines and facet face. Theme 11. Peculiarities and 
methods of erection. Peculiarities of erection of construction projects made of cast and pre-cast reinforced 

concrete. Choice of mechanisms for performance. Theme 12. Erection technique in sliding formwork.    
Field of using formwork  and types of formwork. Peculiarities of making forms. Choice of mechanisms to 

perform concrete work. Theme 13. Technique of erection in travelling and pneumatic forms. Field of 

application and types of forms. Peculiarities of making forms. Choice of mechanisms to perform concrete 

work. Theme 14. Technique of erection using permanent form. Field of application and types of 

formwork. Peculiarities of making forms. Choice of mechanisms to perform concrete work. Theme 15. 
Technique of erection of pre-cast reinforced concrete construction projects. Availability of construction 

projects. Peculiarities of erecting construction projects.  Mechanisms to perform assembling work. Choice of 

forming system. Choice of mechanisms to perform concrete work. 

13. Recommended educational editions:  
1. M.T. Sypko, Domansky H.V., Pischalenko Yu.P., Laschivsky V.V. Technique of erection of buildings 

and structures.- Rivne,UDUVGP-2001. 

2. V.Y. Shvydenko. Assemble of building constructions. Moscow,”Vyschaya shkola”,-1987. 

3. Building cranes. Manual/adited by Stanevsky V.H. and others/- K.: Budivelnyk,1989.-296p. 

4. Rhamzyn S.K. Technology of construction production. Course and graduation designing. –M., 

Vyschaya shkola, 1989. 

5. Kyzyma V.P., Stratonov H.K. and others. Technique and organisation of stone and assembling work. 

Lviv, 1989. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Lectures – 30 hours, practicals- 16 h., individual work – 44 h., course project (professional). Totals – 126 h. 

Teaching methods: interactive lectures, elements of problem-based lectures, individual tasks, implementing 

business simulation games and role plays, case methods, individual and group scientific research tasks, using 

multimedia training tools.. 

15. Forms and assessment criteria: 
    Assessment is carried out to 100-point grading scale. 

    Summative assessment (40 points):examination in a written form in the end of the 6
th

 semester.   

   Formative assessment(60 points):modular test. Course project (100 points): explanatory note – 35, 

graphic part – 25, presentation of the course project – 40. 

                              

16. Language of teaching:  Ukrainian. 

 
 

Head of the industrial, civil engineering and engineering structures.department, 

Doctor of Engineering Science, professor        Babych Ye.M.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


