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ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Правові та організаційні питання охорони праці
Законодавча та нормативна база України про охорону праці
Основні законодавчі акти про охорону праці: Конституція України, Закони
України: “Про охорону праці”, “Про охорону здоров’я”, “Про пожежну безпеку”,
“Про використання ядерної енергії та радіаційний захист”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, Кодекс законів про працю
України. Правове поле цих актів законодавства і коло питань, на які поширюється
їх дія щодо охорони праці. Основні положення законодавства України про працю
та охорону праці:
-основні принципи державної політики в галузі охорони праці;
-права громадян на охорону праці при укладанні трудового договору та під час
роботи;
-соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань;
-права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці;
-відшкодування роботодавцем шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров’я чи нанесення моральної шкоди;
-дотримання вимог щодо охорони праці при проектуванні, будівництві та реконструкції підприємств, розробці й виготовленні засобів виробництва;
-тривалість робочого часу працівників, скорочена тривалість робочого часу,
обмеження робіт в нічний час і надурочних робіт;
-обов’язки роботодавця щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці;
-обов’язки працівника щодо виконання вимог нормативних актів про охорону
праці;
-гарантії охорони праці жінок, обмеження застосування праці жінок залежно
від умов праці та в нічний час, гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок та жінок, які мають неповнолітніх дітей;
-права неповнолітніх у трудових правовідносинах, роботи, на яких забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років;
-медичні огляди при прийнятті на роботу та в період роботи.
Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці (норми, правила, положення, інструкції, переліки тощо). Кодування міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. Міждержавні стандарти системи
стандартів безпеки праці, державні стандарти України з питань безпеки праці, вимоги з охорони праці нормативних документів у галузі будівництва. Державний
реєстр нормативних актів про охорону праці. Нормативні акти про охорону праці,
що діють у межах підприємства. Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна та
кримінальна відповідальність за порушення законодавства та нормативних актів
про охорону праці, за створення перешкод для діяльності посадових осіб органів
державного нагляду за охороною праці і представників прфесійних спілок. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці, використання світового досвіту
організації роботи щодо поліпшення умов і безпеки праці. Директиви ЄС і Конвенції МОП, впровадження їх в Україні.
Державне управління охороною праці та реорганізація охорони праці
на виробництві. Органи державного управління охороною праці: Кабінет Мініс-

трів України, органи державного нагляду за охороною праці, міністерства та інші
центральні органи державної виконавчої влади, місцеві державні адміністрації та
органи місцевого самоврядування. Компетенція і повноваження цих органів в галузі охорони праці, їх функції.
Основні функції управління охороною праці: організація та координація робіт, облік показників стану умов і безпеки праці, аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці, планування та фінансування робіт, контроль за функціонуванням системи управління охороною праці, стимулювання. Управління охороною праці на
підприємстві та обов’язки роботодавця. Організація служби охорони праці. Положення про службу охорони праці, її основні завдання, функціональні обов’язки
та права. Комісія з питань охорони праці на підприємстві. Типове положення про
комісію з питань охорони праці підприємства, порядок її створення, обов’язки та
права. Комплексні перевірки стану охорони праці на підприємстві. Атестація робочих місць на відповідність вимогам нормативних актів про охорону праці. Регулювання охорони праці у колективному договорі. Комплексні плани підприємств щодо покращення стану охорони праці.
Навчання з питань охорони праці. Навчання та систематичне підвищення
рівня знань працівників, населення України з питань охорони праці - один з основних принципів державної політики в галузі охорони праці, фундаментальна основа безпеки праці та необхідна умова удосконалення управління охороною праці
і забезпечення ефективної профілактичної роботи щодо запобігання аваріям і травматизму на виробництві.
Державний нагляд, відомчий і громадський контроль за охорною праці.
Органи державного нагляду за охороною праці: Комітет по нагляду за охороною
праці, органи пожежного нагляду Міністерства внутрішніх справ, органи санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я. Адміністрація ядерного регулювання Мінекобезпеки, органи прокуратури. Основні повноваження і
права органів державного нагляду за охороною праці, відповідальність посадових
осіб органів державного нагляду за охороною праці щодо виконання покладених
на них обов’язків. Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці. Ведомчий контроль за станом охорони праці на виробництві. Уповноважені трудових колективів. Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці, формування складу уповноважених, їх
навчання, функціональні обов’язки, права, гарантування прав та діяльності уповноважених з питань охорони праці. Повноваження та права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про охорону праці.
Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань
та аварій на виробництві. Вимоги закону України “Про охорону праці” щодо
розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій.
Розслідування, облік та аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і
аварій, як основа для розробки профілактичних заходів щодо їх запобігання та вирішення соціальних питань, пов’язаних з нещасними випадками, професійними
захворюваннями та аваріями. “Положення про розслідування та облік нещасних
випадків, професійних захворювань та аварій на підприємствах, в установах і організаціях”. Нещасні випадки, що підлягають розслідуванню згідно з Положен-

ням. Порядок і терміни розслідування нещасних випадків на виробництві. Склад
комісії. Акт про нещасний випадок. Розслідування нещасних випадків за заявами
потерпілих чи осіб за дорученнями потерпілих. Порядок і терміни такого розслідування. Спеціальне розслідування нещасних випадків, формування комісій спеціального розслідування і їх функції. Перелік документів, що входять до матеріалів спеціального розслідування. Вирішення комісією спеціального розслідування
соціальних питань, пов’язаних з нещасними випадками. Порядок розслідуванння
професійних захворювань на виробництві. Мета розслідування, діагностування
професійного захворювання, повідомлення власника та органів санітарного нагляду, створення та склад комісії з рослідування, оформлення результатів розслідування. Порядок розслідуванння аварій на виробництві, класифікація аварій та
склад комісії.
Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності на виробництві. Мета і методи аналізу. Порівняльна характеристика методів аналізу. Використання статистичної звітності й актів розслідування
нещасних випадків і професійних захворювань в аналітичній роботі. Паказники
частоти та тяжкості травматизму. Автоматизовані системи обліку, аналізу та дослідження травматизму з використанням засобів обчислювальної техники, їх роль
та значення в управлінні охороною праці. Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики виробничого травматизму та пофесійної захворювальності.
Основи гігієни праці та виробничої санітарії.
Загальні положення. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, основні його вимоги щодо організації, розміщення виробництва та створення умов праці, що відповідають санітарним вимогам. Відповідальність за невиконання санітарних нормативів щодо умов праці та
проживання населення. Вплив характеру праці, санітарних особливостей виробничих процесів, обладнання, перероблюваної сировини, проміжного та кінцевого
продукту, санітарних умов праці в цілому на функціонування організму та його
окремих систем. Поняття “виробнича санітарія”, її значення. Фактори, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці. Загальний підхід до оцінки умов праці та
забезпечення умов праці, що відповідають нормативам.
Повітря робочої зони. Визначення понять “робоча зона” та “повітря робочої
зони”.
Мікроклімат робочої зони: поняття, вплив на теплообмін організму людини з
навколишнім середовищем, основні види теплообміну, їх залежність від параметрів мікроклімату. Нормування та контроль параметрів мікроклімату. Загальні заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату, удосконалення технологічних процесів та обладнання з метою зменшення виділення тепла у виробничі
приміщення, раціональне розміщення технологічного обладнання, автоматизація
та дистанційне управління технологічними процесами, вентиляція, опалення та
кондиціювання повітря, влаштування зон (приміщень) для охолодження чи зігрівання, захисні екрани, водяні та повітряні завіси, повітряне та водоповітряне душування, засоби індивідуального захисту. Склад повітря робочої зони – природно-фізіологічний склад повітряного середовища виробничих приміщень і території підприємств шкідливими речовинами (газами, парою, пилом, димом, мікроор-

ганізмами), виробничі отрути, вплив шкідливих домішок виробничого повітряного середовища на функціонування організму. Матеріальна та функціональна кумуляція. Залежність шкідливого впливу домішок повітряного середовища від хімічного складу домішок, часу дії, концентрації, параметрів мікроклімату, наявності інших шкідливих факторів, фізичної трудомісткості робіт. Гострі й хронічні
отруєння, професійні захворювання. Пневмоконіози, фіброгенні шкідливі домішки повітряного середовища. Класифікація шкідливих домішок повітряного середовища за характером дії на організм людини – речовини гостро направленої дії
(Г), алергічної дії (А), фіброгенної (Ф) та канцерогенної (К). Класи небезпечності
речовин залежно від гранично допустимих концентрацій. Санітарно-гігієнічне нормування забруднення повітряного середовища на виробництві, гранично допустимі концентрації (ГДК) та орієнтовно безпечні рівні впливу (ЛБРВ) шкідливих
речовин в повітрі робочої зони. Визначення ГДК при забрудненні виробничого
повітряного середовища кількома шкідливими домішками однонаправленої та різнонаправленої дії. Загальні вимоги безпеки щодо організації і проведення робіт з
надзвичайно небезпечними речовинами. Контроль стану повітряного середовища
на виробництві, періодичність і методи контролю залежно від класу небезпечності
домішок повітряного середовища. Нагляд за дотриманням санітарних вимог до
стану повітряного середовища на виробництві.
Вібрація. Визначення поняття “вібрація”. Параметри вібрації – амплітуда,
віброшкідливість, віброприскорення, частота. Логарифмічні рівні віброшкідливості. Причини вібрації – механічні, гідро-, газо- та електродинамічні. Джерела вібрацій. Вібрації як позитивний і негативний чинник виробничого процесу. Класифікація вібрацій за походженням, локальні вібрації та вібрації робочих місць.
Вплив вібрацій на організм людини, функціональні порушення окремих систем
та регуляторної функції центральної нервової системи. Вібраційна хвороба, її
суб’єктивні і об’єктивні прояви залежно від виду вібрацій. Гігієнічне нормування
вібрацій, параметри, що нормуються (віброшвидкість, віброприскорення, логарифмічні рівні віброшвидкості), їх допустимі значення залежно від виду вібрації,
напрямку та часу дії. Методи контролю параметрів вібрацій. Заходи та засоби колективного та індивідуального захисту від вібрацій, безпечний режим роботи та
відпочинку, медико-профілактичні заходи.
Шум, ультразвук та інфразвук. Визначення поняття “шум” – фізичного та
фізіологічного. Параметри звукового поля – звуковий тиск, інтенсивність, частота, коливальна швидкість. Звукова потужність джерела звуку. Діапазон частот та
звукового тиску, що сприймаються органами слуху людини, нижній поріг сприймання, поріг больового відчуття. Спектральна чутливість органів слуху людини.
Рівні звукового тиску та рівні звуку. Класифікація шумів за походженням (механічні, гідро-, газо- та електродинамічні), за характером спектра та часовими характеристиками. Дія шуму на організм людини, зміни у функціонуванні окремих
систем організму, шумові професійні захворювання. Нормування шумів за граничними спектрами та за рівнями шуму залежно від характеру робіт та характеру
шуму. Контроль параметрів шуму, вимірювальні прилади. Методи та засоби колективного та індивідуального захисту від шуму, шляхи їх реалізації, вибір, ефективність. Інфра- та ультразвук. Параметри інфра- та ультразвукових коливань – час-

тота, тиск та інтенсивність. Джерела ультра- та інфразвукових коливань. Дія ультра- та інфразвуку на організм людини. Нормування та контроль рівнів, методи та
засоби захисту від ультра- та інфразвуку.
Освітлення виробничих приміщень. Нормативні документи, значення виробничого освітлення, види виробничого освітлення, вимоги санітарних нормативів щодо їх застосування. Основні поняття системи світлотехнічних величин – сила світла, світовий потік, освітленість, яскравість, яскравий контраст, видимість,
фон. Природне освітлення, його значення як виробничого і фізіолого-гігієнічного
чинника для працюючих. Системи природного освітлення, вимоги санітарних нормативів щодо їх використання залежно від розмірів приміщень. Нормування
природного освітлення, коефіцієнт природного освітлення, розряди робіт по зоровій напрузі, їх визначення для конкретних умов. Орієнтація робочих місць відносно світлових просвітів. Експлуатація систем природного освітлення. Загальний
підхід до проектування систем природного освітлення, етапи проектування, метод
Данилюка. Штучне освітлення. Системи штучного освітлення та вимоги санітарних нормативів щодо їх використання. Штучне освітлення: робоче, аварійне, чергове, евакуаційне, охоронне. Джерела штучного освітлення, їх типи, порівняльна
оцінка, вибір. Світильники, їх призначення, основні характеристики, виконання.
Нормування штучного освітлення, розряди та підрозряди робіт, їх визначення.
Іонізуючі випромінювання. Визначення понять “іонізуюче випромінювання” та “радіаційна безпека”. Корпускулярні та фотонні іонізуючі випромінювання,
взаємодія випромінювання з середовищем. Непружна взаємодія, іонізаційні та радіаційні втрати, взаємодія незаряджених часток із середовищем. Проникаюча та
іонізуюча здатність, поглинута та еквівалентна дози, потужність дози. Радіонукліди та електронно-променеві прилади, як джерела іонізуючих випромінювань.
Внутрішнє та зовнішнє опромінення. Вплив іонізуючих випромінювань на організм людини залежно від еквівалентної дози, потужності дози, опромінених площі
поверхні та органів тіла. Соматичні та генетичні наслідки опромінювання. Променева хвороба, стадії її розвитку. Можливі наслідки разового опромінення залежно від еквівалентної дози, абсолютно смертельної дози. Гігієнічне нормування
іонізуючого опромінення, основні дозові границі (ГДД та ГД), їх значення в залежності від групи критичних органів. Допустимі рівні, їх суть та призначення.
Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону. Параметри полів і випромінювань. Класифікація електричних і
магнітних полів та електромагнітних випромінювань за частотним спектром, їх
джерела. Вплив на людину. Гранично допустимі напруженості полів. Методи захисту від полів – вибір оптимальних геометричних параметрів електроустановок
високої напруги, екрануючі пристрої, захист часом та відстанню, виділення зон
випромінювання, екрануючий одяг. Нормування електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону. Захист від електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону – зменшення випромінювання джерела, часом і відстанню, екрануванням, виділенням зон випромінювання, застосуванням засобів індивідуального захисту. Розрахунок екранів. Розрахунок очікуваної інтенсивності
випромінювання. Прилади та методики контролю електромагнітного випромінювання на робочих місцях.

Основи безпеки праці.
Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах на транспорті. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах. Класифікація вантажів залежно
від їх небезпечності та маси одного місця. Знаки небезпеки небезпечних вантажів.
Карта технологічних процесів на вантажно-розвантажувальні роботи. Механізація
вантажно-розвантажувальних робіт. Норми переміщення вантажів вручну. Правила складування вантажів. Правила переміщення спеціальних вантажів. Безпека підіймально-транспортого обладнання. Вантажопідіймальні крани, ліфти, електрота автонавантажувачі. Небезпечні фактори, що виникають при експлуатації обладнання. Технічне освідчення обладнання. Статичні та динамічні випробування.
Підготовка працівників.
Безпека при експлуатації систем під тиском і кріогенної техніки. Загальні вимоги безпеки до посудин, що працюють під тиском. Класифікація посудин,
що працюють під тиском. Реєстрація посудин. Обслуговування посудин. Технічне
освідчення посудин. Безпека при експлуатації котельних установок. Безпека при
експлуатації компресорних установок. Безпека при експлуатації балонів з газом.
Безпека при роботі комп’ютера та оргтехніки. Електромагнітне випромінювання і поля від відеодисплейних терміналів. Можливі електромагнітні випромінювання і поля. Іонізуюче випромінювання. Оптичне випромінювання. Випромінювання і поля радіочастотного діапазону. Електростатичні поля. Шум, пов'язаний із ВДТ. Параметри освітлення робочого місця і робочого приміщення. Виробниче середовище. Температура і вологість у приміщенні. Вимір концентрації
іонів у повітрі робочої зони. Наявність мікробних тіл і інших забруднювачів у повітрі робочої зони. Використання принтерів. Вимоги до режимів праці і відпочинку користувачів ВДТ.
Електробезпека. Поняття “електробезпека”, “електротравма” та “електротравматизм”. Електротравматизм в Україні. Особливості електротравматизму. Дія
електричного струму на людину. Електричні травми місцеві та загальні (електричні удари ). Причини летальних наслідків від дії електричного струму. Фактори,
що впливають на наслідки ураження електричним струмом. Сила струму. Величина напруги. Опір тіла людинпроходженню струму. Вид та частота струму. Тривалість та шлях протікання струму через людину. Індивідуальні особливості людини. Допустимі значення струмів і напруг. Класифікація приміщень за ступенем
небезпеки ураження електричним струмом. Причини електротравм : дотик до нормальструмоведучих частин, до нормальнонеструмоведучих частин, що потрапили під напругу внаслідок пошкодження ізоляції, виникнення електричної дуги між
струмоведучими частинами і тілом людини, потрапляння в зону розтікання струму в землі. Системи засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок :
Система технічних засобів, що реалізуються в конструкції електроустановок, система електрозахисних засобів, система організаційних заходів. Організація безпечної експлуатації електроустановок.
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ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
Основні поняття та значення пожежної безпеки. Основні нормативні документи, що рекомендують вимоги щодо пожежної безпеки Закон України “Про
пожежну безпеку”, Правила пожежної безпеки в Україні, стандарти, будівельні
норми та правила, відомчі нормативи. Визначення понять “пожежна безпека” та
“пожежа”. Небезпечні та шкідливі фактори, пов’язані з пожежами. Основні причини пожеж. Статистика та динаміка пожеж.
Пожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин. Суть процесу горіння. Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Класифікація видів горіння. Повне і неповне згорання. Ламінарне і дефлаграційне горіння, вибух і детонація. Голюгенне та гетерогенне горіння. Негорючі, важкогорючі, горючі матеріали
та речовини. Класифікація рідин. Самозаймання, його види, необхідні умови для
самозаймання.
Пожежовибуховонебезпечність об’єкта. Пожежовибуховість об’єкта як
функція пожежонебезпечних властивостей матеріалів і речовин, що використовуються на данному об’єкті, кількості цих матеріалів і речовин, особливостей виробництва. Категорії приміщень за вибухопожежонебезпечностю, розрахункове
обгрунтування категорії вибухонебезпечності приміщень. Класифікація вибухопожежонебезпечності та пожежонебезпечності приміщень і зон в приміщеннях та
за їх межами за Правилами влаштування електроустановок
Система попередження пожеж. Призначення системи. Можливість пожежі
при наявності трьох факторів – горючої речовини, окислювача, джерела підпалювання. Методи запобігання формуванню горючого середовища. Методи запобігання виникненню в горючому середовищі (внесенню в горюче середовище) джерела підпалювання.
Система пожежного захисту. Система пожежного захисту як комплекс методів, заходів та засобів, направлених на обмеження розповсюдження та локалізацію пожежі, виявлення пожежі, захист людей і матеріальних цінностей. Попередження розвитку пожежі. Пожежна сигналізація. Способи і засоби гасіння пожежі. Евакуація людей.
Система організаційно-технічних заходів. Обов’язки державних органів,
керівників підприємств, установ, організацій, підприємств, громадян України,
іноземних громадян щодо забезпечення пожежної безпеки. Державний пожежний
нагляд Пожежна охорона. Інструкції безпечного використання пожежонебезпечних речовин і матеріалів. Вивчення питань пожежної безпеки.
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Додаткова
1. СНИП 2.01.02-85* Противопожарные нормы
2. ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ «Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов.
Номенклатура показателей и методы их определения»
3. СНИП 2.11.06-91 Склады лесных материалов. Противопожарные нормы
проектирования
4. ДНАОП 0.01-1.01-95 Правила пожарной безопасности в Украине.
5. ДСТУ 3675-98 Пожарная техника. Огнетушители переносные. Общие технические требования.
6. ДСТУ 3855-99 «Пожарная безопасность. Определения пожароопасности
материалов конструкций. Термины и определения».
7. ДБН В.1.1-7- 2002. Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва.
8. ДСТУ 2272:2006. Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять.
9. ДСТУ 2273:2006. Протипожежна техніка. Терміни та визначення основних
понять
10.ДБН В.1.2-7-2008. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека.
РОЗДІЛ 3. АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
Задачі курсу, його зміст та роль в підготовці інженерів будівельників широкого профілю. Природа зодчества, історичні закономірності розвитку архітектури
. Значення архітектури і будівництва в розвитку народного господарства країни,
вирішення соціальних,функціональних ,технічних та художніх задач. Роль рівня
будівельної техніки та економіки в архітектурі.

Основні проектування. Загальні відомості про будинки. Класифікація будинків за призначенням. Основні вимоги до будинків: функціональна та технічна
доцільність, архітектурно-художня виразність, економічність. Навантаження та дії
на будинки. Пожежна безпека, вогнетривкість, довговічність і капітальність будівель. Комплексне врахування вимог економії паливно-енергетичних ресурсів при
проектуванні та будівництві. Види та прийоми об`ємно-планувальних рішень будинків.Основні архітектурно-планувальні елементи будинків, види приміщень в
будинках.
Житлові будинки та їх конструкції . Житлове будівництво в умовах реформування житлової політики в Україні. Класифікація житлових будинків. Квартирні та спеціалізовані типи житлових будинків. Малоповерхові житлові будинки.
Квартира та їх склад. Принципи проектування квартир. Природні та штучні основи вимоги до них. Робота основ під навантаженням види деформацій. Методи
влаштування штучних основ. Фундаменти та їх призначення.
Громадські будинки та їх конструкції. Будівництво громадських будівель
в Україні та його соціальне значення. Класифікація громадських будівель, принципи планувально-просторової організації, прийоми рішень. Конструктивні рішення великопрогонних загальних приміщень громадських будівель: площинні
(балки, ферми, рами, арки) та просторові системи типу структур, оболонок ,бань
,висячих систем. Приклади архітектурних рішень.
Промислові будинки та їх конструкції. Проектування та будівництво
промислових підприємств на Україні, задачі та вимоги: утилітарні, технологічні,
технічні екологічні, економічні та архітектурно-художні. Класифікація промислових підприємств. Поняття про спеціальні промислові споруди: бункери, естакади,
вежі ,газгольдери, галереї і т. і.. Виробничо-технологічний процес як основа
об’ємно-просторового рішення промислової будівлі, загальні принципи об’ємнопланувальних рішень. Особливості конструктивних рішень.
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ОСНОВИ ТА ФУНДАМЕНТИ
Склад, мета і задачі курсу «Механіка ґрунтів, основи і фундаменти».
Основні поняття і термінологія. Головна задача курсу – вивчення роботи системи «основа-фундамент» у різноманітних інженерно-геологічних умовах. Основні
поняття і визначення (ґрунти, механіка ґрунтів, основи, фундаменти). Значення
курсу і його зв'язок з іншими дисциплінами. Роль механіки ґрунтів і фундаментобудування в сучасному будівництві. Короткий історичний огляд становлення і ро-

звитку механіки ґрунтів. Особливості розрахунки, проектування, устрою й експлуатації основ, фундаментів і підземних конструкцій будинків і споруд різного
призначення. Вимоги до забезпечення надійності системи «основа-фундаментспоруда». Впровадження нових наукових досягнень у практику фундаментобудування.
Природа, фізичні властивості і класифікація ґрунтів. Складові елементи
ґрунтів і їх властивості. Вплив складу ґрунту на його фізико-механічні властивості. Основні відмінності скельних і нескельних ґрунтів. Скельні ґрунти, їх підрозділ по ступені вивітрілості, міцності на роздавлювання, взаємодії з водою. Нескельні (роздроблені) ґрунти. Фазовий склад ґрунтів. Тверді частки і їх класифікація.
Внутрішні зв'язки, структура і текстура ґрунтів. Види і властивості води в ґрунтах, особливості взаємодії твердих частинок з водою. Гази в ґрунтах. Фізичні властивості нескельних ґрунтів, що знаходяться дослідним шляхом і обчисленнями.
Практичне значення показників фізичних властивостей. Класифікаційні показники ґрунтів. Гранулометричний склад, вологість і щільність сипучих ґрунтів. Число
пластичності і консистенція зв'язних ґрунтів. Будівельна класифікація ґрунтів.
Особливі різновиди ґрунтів: просадкові, засолені, що набрякають, біогенні, елювіальні, техногенні; їх властивості і характерні ознаки, класифікаційний розподіл.
Механічні властивості ґрунтів. Особливості поведінки ґрунтів під навантаженням. Закономірності механіки ґрунтів і їх практичне застосування. Стисливість ґрунтів, як процес їх ущільнення; основні схеми роботиґрунту під навантаженням.
Принципи проектування основ і фундаменті. Фундаменти будинків і
споруд. Їх призначення і вимоги до них. Фундаменти мілкого закладання. Фундаменти мілкого закладання. Фундаменти глибокого закладання. Матеріали фундаментів і їх захист від агресивних вод. Гідроізоляція підвальних приміщень. Принципи проектування основ і фундаментів по граничних станах. Умови взаємодії
будинків і споруд з фундаментами і основою, види деформацій основ по будівельним нормам та правилам. Причини розвитку нерівномірних осідань споруд і
способи їх зменшення. Організація і проведення геодезичних спостережень за деформаціями. Вибір розрахункових навантажень і їх сполучень при проектуванні
основ за граничними станами. Інженерно-геологічні мови будівельного майданчика. Використання даних інженерно-геологічних вишукувань для вибору місця
забудови, типу основи і виду фундаменту. Вибір глибини закладання фундаментів
у залежності від інженерно-геологічні характеристики основ, умов сезонного
промерзання, конструктивних і експлуатаційних особливостей будинків і споруд.
Вплив сусідніх будинків і підземних комунікацій на глибину закладання фундаментів.
Фундаменти мілкого закладання. Визначення розмірів підошви жорстких
окремо розташованих і стрічкових фундаментів при центральному і позацентровому вертикальному навантажені. Проектування жорстких фундаментів і розрахунок їх по міцності. Особливості проектування і розрахунку фундаменті при дії
вертикальних і горизонтальних навантажень (зсув, втрата стійкості). Основі положення проектування гнучких фундаментів, як конструкцій на пружній стисливій основі. Розрахункові моделі ґрунтових основ. Межі їхнього застосовності. За-

гальний порядок розрахунку і проектування гнучких фундаментів. Нові типи фундаментів:фундаменти у витрамбуваних котлованах, щілинні фундаменти, фундаменти з похилою підошвою цін. Умови їх застосування.
Фундаменти на палях. Палі і пальові фундаменти і їхня класифікація. Область раціонального застосування. Теорія роботи паль-стійок і паль тертя (висячих). Способи визначення несучої здатності поодиноких паль різної конструкції і
призначення з умов міцності ґрунту: теоретичні і за даними польових динамічних
і статичних випробувань, за результатами зондування й випробувань еталонних
паль; практичним методом по формулам будівельних норм та правил. Умови роботи грипу паль і паль, об'єднаних низьким ростверком. Визначення навантаження на палі у фундаменті при центральному і позацентральномунавантаженні. Послідовність проектування пальових фундаментів з низьким ростверком по будівельним нормам та правилам. Перевірка міцності основ і визначення осадок пальових фундаментів. Особливості розрахунку паль на спільну дію вертикальних і горизонтальних навантажень. Конструкції ростверків і їхній розрахунок. Деякі особливості виконання пальових робіт.
Штучні основи. Поняття про штучні основи. Основні методи поліпшення
ґрунтів основ: зміна слабких ґрунтів (піщані і граблисті подушки), механічні методи: трамбування, глибинне ущільнення ґрунтовими палями, при вантаження,
дренування. Фізичні методи закріплення основ (хімічний, електрохімічний, термічний). Область застосування різних методів. Нові напрямки в розробці методів
поліпшення основ.
Посилення основ і реконструкція фундаментів. Причини, що викликають реконструкцію і посилення фундаментів. Обстеження ґрунтів основ і фундаментів при реконструкції і аварійних будинків і споруд. Основні прийоми техніки
безпеки при посиленні і реконструкції.
Висновки. Характерні помилки при проектуванні основ і фундаментів, класифікація відмов і фундаментів. Досягнення сучасного фундаментобудування і
його задачі в удосконалюванні технічного прогресу і зниження вартості будівництва.
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БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Забезпечення соціальної,
природної та техногенної безпеки

2. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія аварій на потенційнонебезпечних об’єктах
3. Управління силами та засобами об’єкта господарювання під час надзвичайної ситуації.
4. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційнофункціональна структура захисту
5. Надзвичайні ситуації. Прогнозування, організація та управління безпекою життєдіяльності.
6. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості. Соціальні та
психологічні чинники ризику. Поведінкові реакції населення у надзвичайних ситуаціях.
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ПИТАННЯ НА ДЕРЖЕКЗАМЕН

Основи та фундаменти
1. Назвати основні фізичні характеристики ґрунтів основи, методи їх визначення і застосування при проектуванні.
2. Назвати механічні характеристики ґрунтів основи, методи їх визначення і
застосування при проектуванні.
3. Класифікаційні показники піщаних і пилувато-глинистих ґрунтів та їх використання при проектуванні основ і фундаментів.
4. Компресійні випробування ґрунтів. Визначення модуля деформації ґрунтів за даними компресійних досліджень.
5. Опір ґрунтів зсуву. Закон Кулона для сипких і зв’язних ґрунтів.
6. Визначення розрахункового опору ґрунтів згідно з ДБН В.2.1-10-2009.
7. Способи визначення стійкості схилів та укосів.
8. Розрахунок і проектування основ фундаментів неглибокого залягання при
позацентровому навантаженні.
9. Методи розрахунку величини осідання основ і фундаментів.
10. Основні положення з конструювання фундаментів.
11. Розрахунок і проектування фундаментів неглибокого закладання на
штучній основі. Перевірка міцності підстильного шару ґрунту.
12. Способи влаштування штучних основ.
13. Розрахунок і проектування пальових фундаментів. Класифікація паль і
пальових фундаментів.
14. Визначення несучої здатності паль за ґрунтовими умовами (за формулами ДБН В.2.1-10-2009. Зміна 1) Розрахунок і конструювання ростверка.
15. Визначення несучої здатності паль за даними статичних випробувань.
16. Розрахунок величини осідання пальових фундаментів.
17. Основні фізико-механічні показники лесових просадкових ґрунтів, способи визначення відносного просідання.
18. Способи підсилення фундаментів неглибокого закладання.
19. Способи підсилення пальових фундаментів.
20. Способи занурення паль. Основні пристрої для занурення паль.
Безпека життєдіяльності
1.
Визначення понять безпека та життєдіяльність. Умови абсолютної та
відносної безпеки. Об’єкти захисту в БЖД.
2.
Ризик як оцінка небезпеки. Концепція сприятливого (допустимого)
ризику.
3.
Загальні закономірності й причини виникнення техногенних аварій.
4.
Характеристика виробничої аварії: небезпечні ознаки, фази та стадії
розвитку виробничої аварії.
5.
Осередок ураження, зони руйнування та їхня характеристика.
6.
Загальна характеристика хімічно небезпечних об’єктів. Критерії класифікації об’єктів і території за хімічною небезпекою.
7.
Способи збереження та утримання небезпечних хімічних речовин.
Періоди їх випаровування при аваріях.
8.
Визначення параметрів (довжина, ширина, площа) прогнозованої (фактичної) зони хімічного зараження (ПЗХЗ) для відкритої та закритої місцевості.

9.
Масштаби радіаційного забруднення довкілля при аваріях на ядерних
енергетичних реакторах.
10. Визначення потужності дози випромінювання (рівня радіації) на місцевості та дози опромінення людей при звичайному їх проживанні або тимчасовому перебуванні на забрудненій місцевості.
11. Режими захисту населення від радіаційного ураження та критерії їх
застосування.
12. Заходи щодо попередження терористичних актів і дії населення при
виявленні вибухонебезпечних предметів.
13. Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій. Загальні
ознаки, рівні, класи (групи, види) НС.
14. Характеристика основних протирадіаційних захисних дій (невідкладні
та довгострокові) та критерії до їх застосування.
15. Організація життєзабезпечення населення в НС (надання житла, організація харчування, забезпечення товарами першої необхідності, медичне забезпечення та інші).
16. Сили та засоби, що використовуються для життєзабезпечення населення.
17. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій (склад рятувальних та інших невідкладних робіт, пошук та визволення з-під завалів потерпілих, локалізація пожеж та місць ураження небезпечних хімічних речовин).
18. Організація управління рятувальними та іншими невідкладними роботами в осередках ураження: стадії управління, мета та зміст процесу управління.
19. Керівництво рятувальними та іншими невідкладними роботами на
державному, регіональному, місцевому та об’єктовому рівнях. Спеціально уповноважений керівник та штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Сили і засоби постійної готовності.
20. Організація й виконання невідкладних робіт на комунальноенергетичних мережах і спорудах.
Основи охорони праці
1. Закон України «Про охорону праці» (гарантії прав працюючих на охорону праці, охорона праці при укладенні трудового договору).
2. Закон України «Про охорону праці» (гарантії на охорону праці жінок, неповнолітніх, інвалідів праці).
3. Організація охорони праці на підприємствах. Служба охорони праці її
функції та обов’язки.
4. Державне управління охороною праці.
5. Фонди охорони праці. Фінансування охорони праці на підприємствах.
6. Державний нагляд з охорони праці, права та обов’язки посадових осіб органів нагляду. Громадський контроль за охороною праці на підприємстві.
7. Види відповідальності за порушення охорони праці.
8. Навчання і види інструктажів з охорони праці.
9. Поняття про профзахворювання і травматизм. Класифікація травм за важкістю. Основні шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища.

10. Положення про розслідування нещасних випадків і профзахворювань на
виробництві (які нещасні випадки вважають пов’язаними з виробництвом).
11. Спеціальне розслідування нещасних випадків.
12. Основні параметри мікроклімату. Прилади для вимірювання температури, вологи, швидкості повітря на робочому місці.
13. Загальні та індивідуальні засоби захисту від пилу. Методи очищення повітря від пилу.
14. Гази і пари токсичних речовин – причини отруєнь, вибухів та пожеж
(класифікація токсичних речовин за ступенем впливу на організм людини).
15. Організаційно-технічні та профілактичні заходи боротьби з вібрацією та
шумом.
16. Порядок випробування та безпека при експлуатації та зберіганні посудин під тиском (парові та водогрійні котли).
17. Вкажіть основні фактори, які впливають на ураження людини електрострумом.
18. Вплив параметрів середовища на ураження людини електрострумом.
19. Заходи профілактики електротравматизму: захисне заземлення.
20. Заходи профілактики електротравматизму: захисне занулення.
Пожежна безпека
1. Пожежа та її шкідливі й небезпечні властивості, причини пожеж.
2. Пожежонебезпечні властивості речовин та матеріалів.
3. Категорії виробництв за вибухопожежонебезпекою.
4. Система попередження пожеж.
5. Засоби пожежогасіння та її властивості.
6. Первинні засоби пожежогасіння.
7. Вогнестійкість металевих конструкцій.
8. Вогнестійкість кам’яних, бетонних конструкцій.
9. Вогнестійкість залізобетонних конструкцій.
10. Заходи підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій.
11. Вогнестійкість будівель і споруд.
12. Класи пожеж та засоби їх гасіння.
13. Вибухопожежонебезпечні зони.
14. Пожежонебезпечні зони.
15. Забезпечення вимог пожежної безпеки при вогневих робіт.
16. Протипожежний режим на підприємстві.
17. Спринклерні та дренчерні системи автоматичного гасіння пожеж.
18. Заходи профілактики пожежної небезпеки.
19. Класифікація будівельних матеріалів та виробів по групам горючості.
20. Вибухопожежонебезпечні приміщення. Категорія А і Б за вибухопожежонебезпекою.
Архітектура будівель і споруд
1. Будинки та їх елементи, основні поняття та визначення.
2. Конструктивні елементи збірного залізобетонного каркасу цивільних будівель.

3. Конструктивні схеми одноповерхових промислових будівель та споруд.
4. Каркасні багатоповерхові промислові будівлі та їх конструктивні елементи.
5. Модульна система в промисловому проектуванні. Прив’язка колон до координаційних осей.
6. Розсічення будівель деформаційними швами. Види деформаційних швів.
Види деформацій.
7. Основні і комбіновані конструктивні системи громадських будівель.
8. Рішення міжповерхового перекриття каркасно-панельних цивільних будівель.
9. Колони промислових будівель та споруд, їх конструктивні елементи.
10. Підкранові балки промислових будівель та споруд.
11. Крокв’яні і підкрокв’яні конструкції промислових будівель і споруд.
Спирання на колону та їх кріплення.
12. Дахи промислових будівель та споруд, їх класифікація, конструктивні
рішення.
13. Конструктивні рішення покрівлі опалюваних та неопалюваних промислових будівель та споруд.
14. Прилади для верхнього освітлення та аерації промислових будівель та
споруд.
15. Класифікація міжповерхового перекриття цивільних будівель, їх конструктивні рішення.
16. Конструктивне рішення міжповерхового перекриття балочного типу: по
залізобетонних балках, по металевих балках, по дерев’яних балках.
17. Основні і комбіновані конструктивні системи громадських будівель.
18. Дахи зі схилами та їх елементи в цивільному будівництві.
19. Конструкції суміщених дахів цивільних будівель.
20. Конструктивні рішення стін промислових будівель та споруд.
Декан будівельного факультету
д.т.н., проф.
А. І. Білоконь

