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3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Мета дисципліни – полягає у вивченні теоретичних основ взаємної ув’язки в часі та 

просторі виконання окремих будівельних процесів у єдиний виробничий цикл з метою 
одержання будівельної продукції у вигляді готових будівель та інженерних споруд, технології 
і організації зведення і монтажу різних об’єктів, які будуються на будівельних майданчиках, 
послідовності виконання будівельних процесів, організаційно-технологічних схем зведення 
будівель та інженерних споруд. 

Завдання дисципліни – засвоєння теоретичних основ із організаційно-технологічного 
проектування при зведенні і монтажу будівель і споруд які відповідають сучасному рівню 
розвитку будівельної техніки, матеріальних ресурсів та нормативно-методичного 
забезпечення. 

Пререквізити дисципліни. «Технологічні стадії будівельного виробництва», «Технологія 
будівельного виробництва», «Архітектура будівель та споруд», «Будівельні конструкції» за 
програмою ступеня бакалавра.  

Постреквізити дисципліни. «Модернізація, реконструкція та ремонтно-відновлювальні 
роботи в будівництві та цивільній інженерії». 

Компетентності відповідно до освітньо - наукової програми СВО ПДАБА 192мн 2019 
«Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»: 
• Інтегральна компетентність. 
• Загальні компетентності (ЗК): 3,5; 
• Професійні компетентності (ПК): 1,2,6,9,13. 

Заплановані результати навчання відповідно до освітньо - наукової програми СВО 
ПДАБА 192мн 2019 «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» студент 
повинен: 
• Знати (ЗР): 1,11,12; 
• Вміти (УМП/НП): 5,7,11 / 6. 

Методи навчання: практичний, словесний, робота з книгою. 
Форми навчання: групова, колективна. 

4. СТРУКТУРА (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) ДИСЦИПЛІНИ 

Назва змістових модулів і тем Кількість годин 
усього л п лаб. с/р 

Змістовий модуль 1.Технологія зведення підземної частини будівель, споруд та об’єктів 
цивільної інженерії . 

Зведення підземної частини будівель та споруд глибинного закладання  5 2   3 
Технологія зведення опускних колодязів. 5 2   3 
Безтраншейні засоби прокладання труб. 7 2   5 
Технологія зведення споруд методом «стіна у ґрунті». 13 8   5 
Разом за змістовим модулем 1 30 14   16 

Змістовий модуль 2. Технологія монтажу великопрогонних конструкцій будівель, 
споруд та об’єктів цивільної інженерії. 

Конструктивні рішення великопрогонних будівель. Зведення 
великопрогонних будівель на проміжних опорах. Монтаж 
цільносбірного ригелю, купольних та арочних покриттів. 

32 10   26 

Технологія монтажу висотних споруд. Башти. Щогли. ЛЕП. 8 2   6 
Технологія монтажу листових конструкцій 8 2   6 
Технологія монтажу структурних конструкцій. 8 2   6 
Разом за змістовим модулем 2 60 16   44 
Разом за змістовними модулями 90 30   60 
Усього годин 90 30   60 
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5. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС. 

№ 
з/п Тема занять Кількість 

годин 
1 Основні засоби зведення підземних будівель. Класифікація заглиблених споруд. 

Загальна схема зведення заглиблених споруд.  
2 

2 Опускні колодязі: матеріали, форми, засоби влаштування. Зведення збірних та 
монолітних конструкцій «опускних колодязів». Засоби контролю проектного 
занурення «опускних колодязів». Усунення кренів. Заглублення «опусних 
колодязів» в «тіксотропній сорочці».  

2 

3 Безтраншейні засоби прокладання труб. Загальні відомості, область 
застосування засобів, проколу, горизонтального буріння. 

2 

4 Зведення заглиблених споруд методом «стіна в ґрунті». Основні положення, 
вибір конструктивних рішень від конкретних умов будівництва. 

2 

5 Технологія зведення підземних споруд методом «стіна в грунті». Загальні схеми 
зведення споруд зі збірного та монолітного залізобетону методом «стіна в грунті» 

2 

6 Зведення заглиблених споруд методом «стіна в ґрунті» з монолітного 
залізобетону. Основні технологічні схеми. 

2 

7 Вибір комплекту машин та механізмів для виконання робіт при «мокрому» та 
«сухому» засобах. 

2 

8 Конструктивні рішення великопрогонних будівель. Класифікація 
конструктивних та технологічних рішень прогонної частини. Класифікація 
засобів монтажу великопрогонних конструкцій.  

2 

9 Зведення великопрогонних будівель на проміжних опорах. Конструкції та 
призначення тимчасових опор.  

2 

10 Технологія монтажу повнозбірного ригелю. Монтаж ригелю з допомогою 
монтажних мачт. Метод насуву конструкції ригеля. Монтаж великопрогонних 
ригелів методом «накатки». Монтаж великопрогонних ригелів за допомогою 
встановлювальних машин.  

2 

11 Монтаж купольних покриттів. Галузь застосування купольних об’єктів.  Монтаж 
збірного залізобетонного купола. Монтаж сферичних куполів зі збірних 
елементів. Монтаж ребристих куполів. Метод підрощування куполів 

2 

12 Монтаж арочних конструкцій. Види арок за статичною схемою. Монтаж 
двохшарнірних арок. Монтаж трьохшарнірних арок. Монтаж арок із 
застосуванням затяжок. Монтаж безшарнірних арок. 

2 

13 Монтаж висотних споруд. Башти, щогли, опори ЛЕП. Загальні відомості про 
щогло-баштові конструкції. Монтаж щоглів методом нарощування. Монтаж 
щиглів методом підрощування. Поворот щогл коло шарніра з застосуванням 
поліспаста. Монтаж щогл поворотом за допомогою стріли, яка падає.  

2 

14 Монтаж інженерних споруд з листових конструкцій. Монтаж вертикальних 
циліндричних сталевих резервуарів. Монтаж резервуарів з рулонних матеріалів. 
Випробування резервуарів. Стадії монтажу резервуарів способом розвернення.  

2 

15 Монтаж структурних конструкцій. Конструктивні особливості структурних 
покриттів. Монтаж повнозбірного структурного покриття. Монтаж структурного 
покриття окремими блоками.  

2 

Усього годин 30 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ. 
Практичні заняття не передбачено навчальним планом 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
Лабораторні заняття не передбачено навчальним планом 
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8. САМОСТІЙНА РОБОТА. 

№ 
з/п 

Вид роботи / Назва теми Кількість 
годин 

1 підготовка до аудиторних занять 40 
2 підготовка до контрольних заходів 10 
3 опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях: 10 

Підготовка основ під інженерні споруди.  2 
Загальні відомості про безтраншейні засоби прокладання труб, інженерних 
комунікацій. Призначення, галузь їх застосування та вибір.Зведення 
заглиблених та підземних споруд відкритим засобом з монолітного та збірного 
залізобетону 

2 

Технологія зведення збірно-монолітних споруд методом «стіна в грунті». 2 
Конструктивні та технологічні рішення великопрогонних будівель. Засоби 
монтажу великопрогонних конструкцій.  

2 

Конструктивні особливості структурних покриттів. Стадії встановлення 
опалубки при зведенні купольних об’єктів. Етапи монтажу прямокутних 
висячих покриттів. Технологія монтажу круглих мембранних покриттів.  

2 

Усього годин 60 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Методом контролю знань студентів є тестовий контроль та усне опитування.. 

10. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Структура оцінювання видів навчальної роботи студента у кожному змістовому модулі: 
Змістовий модуль 1. Технологія зведення підземної частини будівель,  

споруд та об’єктів цивільної інженерії  
№ 
п/п Вид навчальної роботи студента Максимальна 

кількість балів 
1 Відвідування лекцій 14 
2 Контрольна робота 60 
3 Усне опитування з лекційного матеріалу 26 

Разом 100 
Змістовий модуль 2. Технологія монтажу великопрогонних конструк цій будівель, 

споруд  та об’єктів цивільної інженерії  
№ 
п/п Вид навчальної роботи студента Максимальна 

кількість балів 
1 Відвідування лекцій 16 
2 Контрольна робота 60 
3 Усне опитування з лекційного матеріалу 24 

Разом 100 

Критерії оцінювання лекцій 
Максимальна кількість балів за одну лекцію − 2. 
Кількість балів «2» − ставиться, якщо студент охайно та у повному обсязі законспектував 

лекційний матеріал, активно брав участь в обговоренні. 
Кількість балів «1» − ставиться, якщо студент неохайно та не у повному обсязі 

законспектував лекційний матеріал, мали місце помилки у викладеному матеріалі. 
Кількість балів «0» − ставиться, якщо студент не надав для перевірки лекційний матеріал, 

був відсутній на лекції. 
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Критерії оцінювання практичних робіт 
Максимальна кількість балів за одне заняття − 2. 
Кількість балів «2» − ставиться, якщо студент прийшов на практичне заняття 

підготовленим, активно брав участь та відповідав на питання викладача. 
Кількість балів «1» − ставиться, якщо студент прийшов не підготовленим до проведення 

заняття, не відповідав на питання (мали місце помилки) та не приймав активної участі. 
Кількість балів «0» − ставиться, якщо студент був відсутній на занятті. 

Критерії оцінювання поточного контролю 
Поточний контроль проводиться у вигляді тестування. Тести складаються з 15 питань і 

оцінюються: 4 бали правильна відповідь; 0 балів – неправильна відповідь. Максимальна 
кількість балів – 40. 

Критерії оцінювання усного опитування з лекційного матеріалу 
Змістовий модуль 1. 
21−26 балів – ставиться за усну, а вразі потреби у письмовій формі, відповідь на питання 

з лекційного матеріалу, якщо надана змістовна, логічно послідовна та правильна відповідь. 
Методики розрахунку викладені послідовно, у наведених формулах поясненні параметри і 
надані одиниці вимірювання. При цьому повністю розкриті усі пункти питання. 

13−20 балів – ставиться за усну, а вразі потреби у письмовій формі, відповідь на питання 
з лекційного матеріалу, якщо відсутня послідовність, окремі підпункти питання розкриті не в 
повному обсязі, у викладених методиках розрахунків та розрахункових схемах присутні 
незначні помилки, пропущені формули або виводи. 

6−12 балів − ставиться за усну, а вразі потреби у письмовій формі, відповідь на питання з 
лекційного матеріалу, якщо студент надав поверхову відповідь, в якій відсутня логічна 
послідовність, допущені помилки у конструктивних та розрахункових схемах, відсутні 
формули та залежності для визначення більшості параметрів. 

0−5 балів − ставиться за усну, а вразі потреби у письмовій формі, відповідь на питання з 
лекційного матеріалу, якщо наявні грубі помилки у методиках розрахунку і розрахункових 
схемах, що призводять до нерозуміння поставленого запитання. 

Змістовий модуль 2. 
19−24 балів – ставиться за усну, а вразі потреби у письмовій формі, відповідь на питання 

з лекційного матеріалу, якщо надана змістовна, логічно послідовна та правильна відповідь. 
Методики розрахунку викладені послідовно, у наведених формулах поясненні параметри і 
надані одиниці вимірювання. При цьому повністю розкриті усі пункти питання. 

12−18 балів – ставиться за усну, а вразі потреби у письмовій формі, відповідь на питання 
з лекційного матеріалу, якщо відсутня послідовність, окремі підпункти питання розкриті не в 
повному обсязі, у викладених методиках розрахунків та розрахункових схемах присутні 
незначні помилки, пропущені формули або виводи. 

6−11 балів − ставиться за усну, а вразі потреби у письмовій формі, відповідь на питання з 
лекційного матеріалу, якщо студент надав поверхову відповідь, в якій відсутня логічна 
послідовність, допущені помилки у конструктивних та розрахункових схемах, відсутні 
формули та залежності для визначення більшості параметрів. 

0−5 балів − ставиться за усну, а вразі потреби у письмовій формі, відповідь на питання з 
лекційного матеріалу, якщо наявні грубі помилки у методиках розрахунку і розрахункових 
схемах, що призводять до нерозуміння поставленого запитання. 

Підсумкова оцінка визначається як середньоарифметична результатів засвоєння двох 
поточних контролів з цієї дисципліни. 

Порядок зарахування пропущених занять: пропущені заняття зараховуються у разі 
виконання індивідуального завдання (реферату) за темою пропущеної лекції або розв’язання 
задач за темою пропущеної практичної роботи 
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