




 
 
 
 
 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 4,0 Галузь знань: 
19 Архітектура та 

будівництво Обов’язкова 
Напрям підготовки: 

- 
   
Загальна кількість 
годин - 120 

 
Спеціальність:  

192 Будівництво та 
цивільна інженерія 

Рік підготовки: 
1-й 1-й 

Семестр 
1-й 1-й 

Лекції 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 3 
самостійної роботи 
студента – 6  Освітній рівень: 

Магістр 

20год. 6 год. 
Практичні, семінарські 

20год. 6 год. 
Лабораторні 

0 год. 0 год 
Самостійна робота 

80 год. 108 год. 

У тому числі індивідуальні 
завдання 0 год. 

Вид контролю: залік 
 
   



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

2.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні технології в 
будівництві» є підготовка магістра-будівельника, який засвоїть теоретичні 
основи поєднання впровадження будівельних процесів в один виробничий цикл 
з метою отримання кінцевої будівельної продукції у вигляді готових 
будівельних споруд, з використанням новітніх матеріалів. 
 

2.2. Основними завданням вивчення дисципліни є ознайомити студентів з 
новими будівельними матеріалами і технологіями їх використання на 
будівництві. 
 

2.3. Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна 
спрямована на формування програмних компетентностей: 

ІК. Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та вирішувати практичні 
завдання у сфері будівництва та цивільної інженерії, що характеризуються 
комплексністю і системністю, на основі застосування основних теорій та 
методів фундаментальних та прикладних наук. 

ЗК2. Мати навички розроблення та управління проектами.   
ФК1.  Знання основних нормативно-правових актів та довідкових 

матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших 
нормативно-розпорядчих документів в професійній діяльності.   

ФК5. Здатність проектувати будівлі та споруди, в тому числі з 
використанням програмних систем комп’ютерного проектування на основі 
ефективного поєднання передових технологій їх виконання багатоваріантних 
розрахунків 
 

3. Програмні результати навчання 
 Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна 
спрямована на формування наступних програмних результатів навчання: 

 ПРН8. Проектувати будівлі і споруди з метою забезпечення їх 
міцності, стійкості, довговічності і безпечності, у тому числі із застосуванням 
програмних систем комп`ютерного проектування на основі ефективного 
поєднання передових технологій їх  виконання та  багатоваріантних 
розрахунків, впроваджуючи сучасні заходи з ресурсо- та енергозбереження. 

ПРН12. Знаходити організаційно-управлінські рішення і бути готовим 
нести за них відповідальність. 

ПРН13. Використовувати нормативні та правові документи у своїй 
діяльності. 
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 4. Передумови для вивчення дисципліни 
 Дисципліни, які мають бути вивчені раніше: Будівельне 

матеріалознавство; Хімія. 
 

5.Прорама навчальної дисципліни  
Тема 1. Технологічні стадії (цикли) зведення будівель і споруд 

 Роботи нульового циклу. Зведення надземної частини. Загальні 
відомості сучасних покрівельних систем, внутрішнього опорядження, 
підлог. 
 Тема 2. Засоби малої механізації будівельно-монтажних робіт 
 Засоби механізації при виконанні робіт по влаштуванню покрівель, 
підлог, виконання опоряджувальних робіт. 
 Тема 3. Сучасні засоби механізації монтажних робіт при зведенні 
об'єктів 
 Сучасні самохідні стрілові крани, баштові крани,  вантажозахватні  
пристрої. 
 Тема 4. Сучасні опалубочні системи при зведенні об'єктів із 
монолітного та збірно-монолітного залізобетону 
 Область застосування опалубочних систем. Сучасні опалубочні 
системи для 
влаштування плоских та об'ємних елементів. Армування конструкцій. 
 Тема 5. Сучасні засоби механізації при зведенні об'єктів із 
монолітного та збірно-монолітного залізобетону 
 Засоби транспортування бетону. Засоби для вкладання бетону. Засоби 
ущільнення. 
 Тема 6. Сучасні технології влаштування м’яких покрівель 
 Покрівлі з рулонних матеріалів. Покрівлі з полімерних мембран. 
Мастичні покрівлі. 
 Тема 7. Сучасні технології влаштування покрівель з штучних 
матеріалів 

Металеві покрівлі. Покрівлі з черепиці. Покрівлі з хвилястих листів. 
Технології улаштування світлопрозорої покрівлі. 

 Тема 8. Сучасні конструктивно -технологічні рішення фасадних 
систем, багатошарові системи "мокрого" типу 
 Класифікація мокрих способів опорядження фасадів. Відомості про 
деякі технології і матеріали, що застосовуються при «мокрому» способі 
влаштування фасадів. Особливості технології облицювання фасадів 
штучними виробами. Особливості конструктивно-технологічних рішень 
фасадних систем мокрого типу з утепленням. Приклади сучасних фасадних 
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систем мокрого типу. 
 Тема 9. Технологія влаштування покриттів з рулонних матеріалів. 
Підлоги з підігрівом 
 Укладання килимових покриттів. Улаштування лінолеумних покриттів. 
Особливості улаштування підлоги, що підігрівається. Технологія 
улаштування електричних систем обігріву. Технологія улаштування підлоги, 
що обігрівається водою. Фальшпідлоги.  
 Тема 10. Сучасні технології влаштування підлог, сучасні технології 
влаштування основ 
 Класифікація покриттів. Технологія влаштування покриттів з штучних 
матеріалів. Технологія улаштування монолітних основ з самовирівнюючих 
сумішей на прикладі ATLAS TERPLANN. Улаштування регульованих основ. 
Улаштування збірних основ з гіпсоволокнистих  листів.  Класифікація  
підлогових  покриттів.  Технологія влаштування монолітних покриттів. 
Технологія влаштування покриттів із штучних матеріалів. Технологія 
безклеєвого  укладання  паркетної  підлоги.    
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6. Структура навчальної дисципліни 

Назви тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 
л п лаб. с.р. л п лаб с.р. 

ТЕМА 1. Технологічні 
стадії (цикли) зведення 
будівель і споруд 

12 2 2  8 12 2    10 

ТЕМА 2. Засоби малої 
механізації будівельно-
монтажних робіт 

12 2 2  8 12  2  10 

ТЕМА 3. Сучасні засоби 
механізації монтажних 
робіт при зведенні об'єктів 

12 2 2  8 12    12 

ТЕМА 4. Сучасні опалубні 
системи при зведенні 
об'єктів із монолітного та 
збірно-монолітного 
залізобетону 

12 2 2  8 12 2    10 

ТЕМА 5. Сучасні засоби 
механізації при зведенні 
об'єктів із монолітного та 
збірно-монолітного 
залізобетону 

12 2 2  8 12  2  10 

ТЕМА 6. Сучасні 
технології влаштування 
м’яких покрівель 

12 2 2  8 12    12 

ТЕМА 7. Сучасні 
технології влаштування 
покрівель з штучних 
матеріалів 

12 2 2  8 12 2   10 

ТЕМА 8.Сучасні 
конструктивно-
технологічні рішення 
фасадних систем, 
багатошарові системи 
"мокрого" типу 

12 2 2  8 12  2  10 

ТЕМА 9. Технологія 
влаштування покриттів з 
рулонних матеріалів. 
Підлоги з підігрівом.     

12 2 2  8 12     12 

ТЕМА 10. Сучасні 
технології влаштування 
підлог, сучасні технології 
влаштування основ. 

12 2 2  8 12    12 

Усього годин 120 20 20  80 120 6 6  108 
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7. Теми практичних занять 

Зміст 
Кількість годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

 1.  Методика визначення об’ємів будівельно-монтажних робіт. 
Одиниці виміру. Зв’язок з ДБН. 2 0 

 2.  Підрахунок трудомісткості робіт. Проектування календарного 
графіка виконання робіт. Суміщення процесів 2 0 

3.  Засоби механізації монтажних робіт при зведенні об’єктів. 2 2 
4.  Методика розбивки будівель і споруд на захватки 4 2 
5.  Методика визначення кількості транспортних засобів для 
транспортування будівельних конструкцій на об’єкт 4 2 

6.  Особливості улаштування підлоги, що підігрівається. 2 0 
7. Фальшпідлоги. Спортивні підлоги. 2 0 
8. Технологія улаштування світлопрозорої покрівлі. 2 0 

Усього 20 6 
 

8. Теми лабораторних занять 
Не передбачено навчальним планом 

9. Індивідуальні заняття 
Не передбачено навчальним планом 

10. Критерії оцінювання результатів навчання 
 Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до  Положення 

про організацію та проведення поточного і семестрового контролю 
результатів навчання студентів  у Луганському національному аграрному 
університеті. 

 
11. Форми поточного та підсумкового контролю і засоби діагностики 

результатів навчання 
 11.1. Поточний контроль проводиться у формі опитування. 

11.2. Підсумковий контроль проводиться у вигляді  заліку 
 11.3. Засобами діагностики результатів навчання є стандартизовані 
тести, виконання практичних завдань з вивчених тем. 

11.4. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточний контроль Семестровий 
контроль Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 40 100 

Т1, Т2 ... Т10 – теми навчальної дисципліни. 
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12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна  
 
Навчальна дисципліна передбачає використання пакету програм 

Microsoft Office 365. 
 

13. Рекомендовані джерела інформації 
1) Ціпріанович І. В. Сухе будівництво малоповерхових 

швидкоспоруджуваних житлових будинків : Посібник для навчальних 
закладів будівельного профілю / І. В. Ципріанович, О. Ю. Старченко, Д. 
В. Гулін, С. В. Клименко, Т. Є. Остапченко. – К. : ТОВ «Видавнича 
майстерня 2009», 2018. – 600 с. 

2) Ціпріанович І. В. Будівництво малоповерхових швидкоспоруджуваних, 
енергозберігаючих житлових будинків з дерев’яним каркасом : Посібник 
для навчаль-них закладів будівельного профілю / І. В. Ципріанович, О. 
Ю. Старченко, Д. В. Гулін, С. В. Клименко, Т. Є. Остапченко. – К.: ТОВ 
«Видавнича майстерня 2009», 2019. – 576 с 

3) Менейлюк О. І. Сучасні технології в будівництві / О. І. Менейлюк, В. С. 
Дорофєєв, Л. Е. Лукашенко / Одеська держ. Академія будівництва та 
архітектури. – Одеса: Евен, 2011. – 534 с. 

4) Карапузов Є. К. Матеріали і технології в сучасному будівництві: 
Підручник. / Є. К. Карапузов, В. Г. Соха, Т. Є. Остапченко / - Київ: Вища 
освіта, 2004. – 416 с. 

 
13.1 Інформаційні ресурси 

1) http://edu.lnau.in.ua – Електронний ресурс навчально-методичного 
забезпечення ЛНАУ. 

2) https://budjurnal.com.ua – Інформаційно аналітичне видання «Будівельний 
журнал». 
 

 
 
 

http://edu.lnau.in.ua/
https://budjurnal.com.ua/
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