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проекту з урахуванням впливу організаційно-технологічних факторів; ФК 7. Здатність 
застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для розв’язання 
типових задач спеціальності; ФК 12. Уміння створювати продукцію за спеціальністю з 
урахуванням усіх аспектів поставленої задачі, включаючи створення, просування, 
реалізацію та удосконалення; ФК 13. Здатність самостійно обґрунтовувати та вибирати 
технологічні рішення в будівництві, використовуючи сучасні методи технології та 
організації праці. 
 

Заплановані результати навчання. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: ЗН 1 - володіти 

достатніми знаннями в галузях суміжних з дисциплінами спеціальності; ЗН 4 - знання і 
розуміння наукових принципів, що лежать в будівництва, і нових підходів до розрахунку та 
проектування об’єктів водопостачання та водовідведення, нетрадиційних та вторинних 
матеріалів, технологій; ЗН 10 - розуміти вплив технічних досягнень в суспільному, 
економічному, соціальному і екологічному контексті; УМ 4 - застосовувати знання 
технічних характеристик, технологічних особливостей формування та реалізації продукту в 
спеціальності; УМ 8 - ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу в галузі послуг з 
проектування, монтажу та експлуатації інженерних мереж та виробництва будівельних 
матеріалів; УМ 9 - поєднувати теорію і практику, приймати рішення та виробляти стратегію 
діяльності для вирішення завдань галузі; УМ 11 - критично оцінювати отримані результати 
діяльності та аргументовано захищати прийняті рішення; КОМ 2 – використовувати 
різноманітні методи для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. 

знати: загальні напрямки технічного прогресу в будівництві, основних учасників 
будівництва та правовідносини в капітальному будівництві, стадійність та основні етапи 
будівництва, наукові основи технології, нормативну базу будівництва і правила виконання 
робіт, знати перелік основних супровідних документів по вибору та відведенню земельної 
ділянки під забудову, послідовність виконання операцій і процесів, можливості їх 
суміщення, шляхи і методи забезпечення якості робіт в будівництві. 

вміти: користуватися проектною, нормативно-технічною, законодавчою 
документацією, проектувати виробничі процеси на різних технологічних стадіях будівництва 
будь-яких цивільних та промислових об'єктів, готувати основні супровідні документи по 
вибору та відведенню земельної ділянки під забудову, здійснювати контроль за якістю робіт, 
забезпечувати безпечність робіт в будь-яких умовах їх виконання. 

 
Методи навчання: практичний, наочний, словесний, робота з книгою, відеоматеріал. 
 
Форми навчання: аудиторна, позааудиторна, індивідуальна, групова, колективна. 

 
4. СТРУКТУРА (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) ДИСЦИПЛІНИ 

Назва змістових модулів і тем 
Кількість годин, у тому числі

усього л п лаб. с.р 
Змістовий модуль 1. Технологічні стадії будівельного виробництва 

Тема 1. «Капітальне будівництво» як 
комплексна галузь економічної сфери 
матеріального виробництва. Основні учасники 
будівництва та правовідносини між ними. 

9 4   5 

Тема 2. Нормативна база України. Державна 
технічно-нормативна документація в 
будівництві. 

12 2   10 

Тема 3.  Способи та стадії капітального 
будівництва. Техніко-економічне обґрунтування 

14 4   10 










