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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки
фахівця
Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та
вмінь, що формують кваліфікаційний профіль фахівця в області будівництва та
реконструкції
промислових,
цивільних
будівель,
споруд
різного
конструктивного рішення і призначення,, автомобільних доріг та аеродромів.
1.2. Мета викладання навчальної дисципліни
Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових
концепцій, понять, методів та технологій будівельного виробництва в процесі
виконання підготовчих робіт і спорудження будинків промислового і
цивільного призначення, автомобільних доріг та аеродромів, їх реконструкції і
експлуатації з широким застосуванням передових методів праці, новітніх
технологій будівельно-монтажних робіт, ефективних матеріалів, будівельних
машин і механізмів, автоматизації будівельних процесів тощо.
1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
оволодіння методами та технологіями виконання будівельних робіт
із застосуванням сучасної будівельної техніки на усіх будівельних процесах;
- вивчення основних напрямів розвитку сучасного будівництва;
- дослідження методів підвищення ефективності будівельного
виробництва, прискорення строків введення в дію об’єктів промислового та
цивільного призначення;
- оволодіння методами забезпечення високої якості будівельних робіт.
1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни
У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:
Знати:
- методи та технології сучасного будівельного виробництва/
- особливості технології і спеціальні методи виконання будівельних робіт
взимку та умовах жаркого клімату;
- техніку безпеки і захист навколишнього середовища при виконанні
будівельних робіт.
Вміти:
- оперативно вирішувати виробничі питання, пов’язані із спорудженням
різноманітних будинків і споруд, автомобільних доріг і аеродромів;
- самостійно обґрунтувати способи виконання будівельних робіт і
розраховувати продуктивність будівельно - транспортних машин і механізмів;
- самостійно порівнювати економічно вигідні варіанти виконання
будівельних робіт і проектування поточної технології виконання робіт;
- самостійно визначати і контролювати якість виконання будівельних
робіт;
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- забезпечувати охорону праці і збереження навколишнього середовища;
- користуватися нормативною і технічною літературою з технології
будівництва.
1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним
принципом і складається з двох класичних навчальних модулів.
1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля
№1 "Сучасні методи виконання робіт нульового циклу" студент повинен:
Знати:
- загальні відомості про будівельні процеси, послідовність їх виконання;
- класифікацію ґрунтів і їх вплив на виконання земляних робіт;
- класифікацію і структуру підготовчих робіт на будівельному майданчику;
- вантажно-розвантажувальні роботи, пов’язані з перевезенням і
складуванням будівельних виробів і конструкцій;
- класифікацію земляних споруд і їх призначення;
- способи виконання земляних робіт на будівельному майданчику;
- визначення обсягів земляних робіт при розробці бульдозерами,
скреперами, екскаваторами;
- призначення і застосування різновидів паль.
Вміти:
- виконувати планувальні роботи на будівельному майданчику із
застосуванням землерийних і землерийно-транспортних машин;
- розробляти котловани і траншеї, споруджувати основи і насипи;
- розраховувати обсяг робіт при вертикальному плануванні;
- оцінювати необхідність спорудження водовідвідних систем;
- розраховувати об’єм ґрунту в котлованах і траншеях;
- розраховувати необхідну кількість землерийно-транспортних і землерийних машин для виконання земляних робіт;
- розробляти технологічні схеми влаштування різних видів паль;
1.5.2. У результаті засвоєння матеріалу навчального модуля № 2 “Технології
виконання основних видів будівельних процесів” студент повинен:
Знати:
способи виконання кам`яних робіт;
різновиди кам`яної кладки та їх застосування;
- різновиди бетонних робіт;
- різновиди і застосування опалубки;
- призначення та застосування арматурної сталі;
- приготування, транспортування і укладання бетонної суміші;
- способи бетонування бетонних і залізобетонних конструкцій;
- прийоми виконання монтажних операцій. Механізацію монтажу.
Вміти:
споруджувати кам’яні фундаменти і стіни, виконувати будівельномонтажні, покрівельні і оздоблювальні роботи тощо;

Система менеджменту якості.
Шифр
СМЯ НАУ
Навчальна програма
документа
НП 10.01.01 – 01-2011
навчальної дисципліни
"Т ех но ло гі я б уд і ве л ьно го в ир о б н и ц тв а "
Стор. 6 із 11

бетонувати різного призначення залізобетонні конструкції;
розробляти проекти виконання будівельно-монтажних, покрівельних
і оздоблювальних робі в умовах конкретного будівельного об’єкта;
- розраховувати технологічний процес монтажу опалубних форм для
виконання бетонних робіт;
- розраховувати склад бетонної суміші для виконання бетонних робіт;
- розраховувати продуктивність бетонозмішувачів циклічної дії;
- визначати і контролювати жорсткість і укладальність бетонної суміші.
Знання та вміння, отримані студентом під час вивчення даної навчальної
дисципліни, використовуються в подальшому при вивченні багатьох наступних
дисциплін професійної підготовки фахівця з базовою та повною вищою освітою.

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни
Вступ до
будівельної
справи

Будівельне
матеріалознавство

Фізика

Архітектура
будівель і
споруд

Технологія
будівельного
виробництва

Будівельна
техніка

база
Технологія

будівництва
доріг та
аеродромів

Вища
математика

Організація
будівництва

Економіка
будівництва

Виробнича
база
будівництва

Опір
матеріалів

Будівельні
конструкції.

Будівництво
та
експлуатація
інженерних
мереж

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Модуль №1 "Сучасні методи виконання робіт нульового циклу".
Тема 2.1.1. Місце дисципліни в системі підготовки фахівця з будівельного
виробництва. Мета та завдання дисципліни. Інтегровані вимоги до знань та
умінь з дисципліни.
Будівельні технології. Будівельні процеси: робоча операція;
заготівельні, транспортні, монтажно-укладальні; ведучі, сумісні; стадія
виробництва. Механізація будівельних процесів. Будівельні робітники.
Організація і продуктивність праці.
Потоковість будівельних процесів: елементарний, спеціалізований потік
та їх тривалість. Показники розвитку потоку: фронт робіт, ярус, дільниця,
модуль циклічності; потужність, крок потоку.
Нормативна і проектна документація. Будівельні норми і правила.
Проектування технології виконання будівельно-монтажних робіт.
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Техніко-економічні показники. Контроль якості будівельно-монтажних
робіт і продукції. Охорона праці і протипожежний захист об’єктів будівництва.
Тема 2.1.2. Позамайданчикові і внутрішньомайданчикові роботи.
Геодезичні роботи.
Підготовка майданчика: звільнення території майданчика; відведення
поверхневих та ґрунтових вод, штучне закріплення ґрунтів та захист виїмок
від ґрунтових вод; улаштування тимчасових інженерних мереж; розміщення
тимчасових будівель; улаштування тимчасових доріг.
Складування будівельних матеріалів та конструкцій.
Транспортування
будівельних
матеріалів
та
конструкцій:
транспортабельність, схеми перевезень. Контейнеризація та пакетування
вантажів. Комплексна механізація вантажно-розвантажувальних робіт.
Тема 2.1.3. Основні будівельні властивості ґрунтів: щільність, вологість,
міцність, зчеплення, грудкуватість, розпушуваність, кут природного укосу.
Класифікація ґрунтів.
Способи виконання земляних робіт. Розроблення ґрунту механічним
способом: бульдозерами, скреперами, виїмка ґрунтів екскаваторами.
Розроблення
ґрунту
гідромеханічним
способом:
з
використанням
гідромоніторної установки, земснарядом. Укладання, ущільнення та зворотне
засипання ґрунту. Запобігання промерзанню ґрунтів. Розморожування мерзлих
ґрунтів Розроблення мерзлих ґрунтів машинами ударної дії. Розроблення
мерзлих ґрунтів статичними розпушувачами. Блокові способи розроблення
мерзлих ґрунтів.
Тема 2.1.4. Визначення та способи буріння. Буріння свердловин: ударноканатне, ударно-обертове, обертове.
Вибухові роботи, вибухові речовини, засоби підривання. Вогневий спосіб.
Електричний спосіб. Методи шнурових, колонкових, котлових, камерних,
щілинних, комбінованих, зовнішніх зарядів.
Визначення паль. Заглиблення заздалегідь виготовлених паль.
Виготовлення монолітних паль. Улаштування комбінованих паль. Особливості
улаштування паль у складних умовах. Організація пальових робіт.
Тема 2.1.5. Види опалубки. Технологія виготовлення опалубки з різних
матеріалів.. Конструктивні особливості застосування розбірно-переставної та
незнімної опалубки.
Види арматури і структура процесу. Заготовлення арматури. З’єднання
арматурних елементів. Монтаж напружуваної арматури.
Технологія приготування бетонної суміші. Заводи і устаткування.
Транспортування та подавання бетонної суміші.
Бетонування конструкцій.
Укладання та ущільнення бетонної суміші. Улаштування робочих швів.
Вистоювання бетону і догляд за ним. Контроль міцності бетону. Розпалублення
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конструкцій. Виправлення дефектів бетонування. Виконання бетонних робіт у
зимових умовах та в умовах сухого жаркого клімату.
2.2. Модуль №2 "Технології виконання основних видів будівельних
процесів".
Тема 2.2.1. Призначення і види кам’яних кладок. Елементи кам’яної
кладки і правила її розрізки. Розчини для кам’яної кладки. Інструменти і
пристрої для кам’яної кладки. Риштування і помости. Транспортування
кам’яних стінових матеріалів, заготовок та розчину.
Кладка з дрібного природного і штучного каменю правильної форми:
суцільна армована цегляна кладка; полегшена кладка; кладка з облицюванням;
особливості кладки з вогнетривкої цегли; кладка з блоків, керамічних, бетонних,
шлакобетонних, вапняних каменів; тесова кладка; облицювання тесовими
каменями. Кладка з природного каменю неправильної форми. Організація
робочого місця і праці мулярів.
Виконання кам’яних робіт в зимових умовах. Контроль якості. Охорона
праці.
Тема 2.2.2. Монтажна технологічність будівельних конструкцій.
Організаційно-технологічна структура монтажу: будівельний габарит, монтажна
маса конструкцій, висота підйому, глибина подавання. Підйомні та підйомнотранспортні засоби: крани та підйомники, літальні і плавучі монтажні засоби.
Транспортні та підготовчі процеси: транспортування конструкцій, подавання
конструкцій під монтаж, укрупнення конструкцій.
Методи монтажу будівельних конструкцій. Монтаж елементів
залізобетонних і металевих конструкцій: монтаж фундаментів, колон, балок і
ригелів, ферм, стінових панелей, великих блоків, перегородок, сходових
площадок та сходів, балконних плит.
Зведення будівель з дерев’яних конструкцій.
Тема 2.2.3. Улаштування покрівель: з рулонних матеріалів, мастикових,
дихаючих, з азбестоцементних виробів, черепичних, металевих, з
індустріальних покрівельних елементів. Багатофункціональні покрівлі.
Улаштування гідроізоляційних покриттів. Улаштування теплоізоляції:
збірно-блокової, засипної, мастикової, монолітної, литої, обволікаючої,
вакуумної. Особливості технології влаштування теплоізоляції в зимових умовах.
Улаштування проти корозійних покриттів. Нанесення хімічно стійких
фарб, лаків, бітумінозних матеріалів та флюатів.
Тема 2.2.4. Склярські, штукатурні і малярні роботи.
Особливості технології виконання склярських робіт. Види скла.
Технологія виконання штукатурних робіт. Особливості влаштування
спеціальних штукатурок. Опорядження поверхонь гіпсокартонними листами.
Технологія виконання малярних робіт. Категорії фарбування.
Шпалерні і облицювальні роботи. Улаштування підлог.
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Технологія виконання шпалерних робіт. Види шпалер.
Облицювальні роботи. Підготування облицювальних матеріалів.
Підготування поверхні. Технологія облицювання поверхні.
Улаштування підлог. Суцільні покриття. Підлоги з штучних матеріалів.
Особливості технології виконання опоряджувальних робіт у зимових
умовах та умовах жаркого клімату.
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