Перелік дисциплін, що викладаються викладачами кафедри
будівельних, дорожніх машин і будівництва.
1.Спеціальність «192 Будівництво та цивільна інженерія».
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АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
1. Основи охорони праці
Метою вивчення дисципліни є надання знань, умінь, здатностей
(компетенції) для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом
забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах
(об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності),
формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і
усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх
заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.
Завдання вивчення дисципліни полягає у набутті студентами знань,
умінь і здатностей (компетенції) ефективно вирішувати завдання професійної
діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням
збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у різних сферах
професійної діяльності.
В результаті вивчення дисципліни бакалаври повинні бути здатними
до вирішення професійних задач діяльності, пов’язаних з забезпеченням
життя, здоров’я і працездатності під час роботи та мати такі основні
загальнокультурні та професійні компетенції з охорони праці:
Загальнокультурні компетенції.
- здатність до ефективного використання положень нормативноправових документів в своїй діяльності;
- володіння основними методами збереження здоров’я та

працездатності виробничого персоналу.
Професійні компетенції в виробничо-технологічній діяльності:
- обґрунтування вибору безпечних режимів, параметрів, виробничих
процесів (в галузі діяльності);
- ефективне виконання функцій, обов’язків і повноважень з охорони
праці на робочому місці, у виробничому колективі;
- проведення заходів щодо усунення причин нещасних випадків і
професійних захворювань на виробництві.
Професійні компетенції в організаційно-управлінській діяльності:
проведення заходів з профілактики виробничого травматизму та
професійної захворюваності;
здатність до організації діяльності у складі первинного виробничого
колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці;
методичне забезпечення і проведення навчання та перевірки знань з
питань охорони праці серед працівників організації (підрозділу).
Професійні компетенції в проектно-конструкторській діяльності:
- впровадження безпечних технологій, вибір оптимальних умов і
режимів праці, проектування та організація робочих місць на основі
сучасних технологічних та наукових досягнень в галузі охорони
праці.
Зміст дисципліни за темами
1. Вступ. Загальні питання охорони праці. Сучасний стан охорони
праці в Україні та за кордоном. Основні розділи дисципліни «Основи охорони
праці». Суб’єкти і об’єкти охорони праці. Основні терміни та визначення в
галузі охорони праці. Класифікація шкідливих та небезпечних виробничих
чинників.
2. Правові та організаційні основи охорони праці в Україні. Основні
законодавчі та нормативні акти про охорону праці. Закон України «Про
охорону праці». Кодекс законів про працю України. Нормативні акти про
охорону праці, що діють у межах підприємства. Інструкції з охорони праці.
Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. Основні
положення загальнообов’язкового державного соціального страхування в
контексті охорони праці.
3. Державне управління охороною праці, державний нагляд і
громадський контроль за охороною праці. Органи державного управління
охороною праці в Україні. Система управління охороною праці. Державний
нагляд і громадський контроль за охороною праці.
4. Організація охорони праці на підприємстві. Служба охорони праці
на підприємстві. Комісія з питань охорони праці підприємства. Уповноважені
найманими працівниками особи з питань охорони праці. Атестація робочих
місць за умовами праці. Навчання, інструктажі та стажування з питань
охорони праці. Основні заходи по запобіганню травматизму та професійних
захворювань.
5. Профілактика травматизму та професійних захворювань.

Виробничий травматизм та професійні захворювання. Причини виробничого
травматизму та професійних захворювань. Методи вивчення та профілактики
виробничого травматизму.
6. Основи фізіології та гігієни праці. Основи фізіології праці. Роль
центральної нервової системи в трудовій діяльності. Гігієнічна класифікація
умов праці. Освітлення виробничих приміщень. Вібрація. Шум. Іонізуюче
випромінювання.
7. Основи виробничої безпеки та пожежної профілактики на
виробничих об’єктах. Основні визначення електробезпеки. Дія електричного
струму на організм людини. Види електричних травм. Чинники, що впливають
на тяжкість ураження електричним струмом. Системи засобів і заходів
забезпечення електробезпеки. Основні поняття та визначення пожежної
безпеки. Теоретичні основи процесу горіння. Оцінка вибухопожежонебезпеки
об'єкта. Способи і засоби гасіння пожеж.

ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
1. Вступ до будівельної справи.
Основна мета вивчення дисципліни – ознайомити майбутніх iнженерiвбудiвельникiв з історією дисциплін будівельної справи, з основними
напрямками технічного прогресу в будiвництвi, обґрунтувати зв'язок
фундаментальних i загально-технiчних наук зі спеціальними дисциплінами.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні
знати:
 основні етапи розвитку та перспективи будівельної галузі, i зокрема в
промисловому та цивiльному будiвництвi;
 загальнi властивостi основних будiвельних матерiалiв;
 класифiкацiю будiвель та споруд;
 основні конструктивнi елементи будiвель та споруд;
 загальнi вiдомостi про систему державних стандартiв та будiвельних норм i
правил;
Зміст дисципліни за темами
1. Визначення iнженерної задачi;
2. Наука i iнженерна справа;
3. Технологiчна дiяльнiсть iнженера; вимоги до iнженера.
4. Iсторичний нарис будiвельної справи.

5. Будинки i споруди: вимоги до будинкiв; конструктивнi елементи
будинкiв; будинки i споруди рiзного призначення.
6. Будiвельний процес: види будiвельної дiяльностi i робiт

2.Будівельна механіка
Мета викладання дисципліни - формування у майбутніх інженерівбудівельників знань, вмінь і навичок, необхідних для роботи в галузі
проектування та зведення будівельних конструкцій.
Основними завданнями дисципліни є теоретична та практична
підготовка студентів з питань:






Кінематичного аналізу конструкцій.
Розрахунку балочних конструкцій на нерухоме та рухоме навантаження
Розрахунку рамних конструкцій на нерухоме та рухоме навантаження
Розрахунку арочних конструкцій на нерухоме та рухоме навантаження
Розрахунку ферм та комбінованих конструкцій на нерухоме та рухоме
навантаження.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:
знати:
принципи і методи розрахунку стержневих систем на статичні
навантаження (силові, кінематичні і температурні
вміти:

- складати і аналізувати розрахункові схеми споруджень у вигляді
стержневих систем;
- розглядати прості схеми за допомогою малих обчислювальних засобів;
- розв’язувати задачі будівельної механіки стержневих систем за
допомогою сучасних програмних комплексів;
- оцінювати достовірність результатів розрахунку.
Зміст дисципліни за темами:
1. Будiвельна механiка та її задачi.
2. Розрахунок будiвельних споруд на мiцнiсть, жорсткiсть та стiйкiсть.
3. Головнi гiпотези, розрахунковi схеми. Кiнематичний аналiз
розрахункових схем.
4. Основи статичного розрахунку.
5. Розрахунок статично визначених систем на нерухоме
навантаження (балки, ферми, розпiрнi системи, рами).

6. Розрахунок стержньових систем на рухоме навантаження.
7. Лiнiї впливу, їх побудова, завантаження нерухомим та рухомим
навантаженням.
8. Теорiя перемiщень. Матрицi податливостi та жорсткостi.
9. Перемiщення вiд дiї температури та змiщення опор.
10.Основнi енергетичнi теореми i варiацiйнi принципи.
11.Потенцiальна енергiя деформацiй.
12.Поняття про варiацiю i функцiонал. Варiацiйнi принципи Лагранжа i
Кастiльяно.

3. Будівельне матеріалознавство.
Мета викладання дисципліни - є ознайомлення майбутніх інженерівбудівельників з основними процесами структуроутворення і формування
властивостей матеріалів, асортиментом будівельних матеріалів для сучасного
будівництва і економічно доцільного їх використання.
Основними завданнями дисципліни є теоретична та практична
підготовка майбутніх фахівців з питань:
•
взаємозв’язку складу, структури і властивостей матеріалів із
прогнозуванням поводження виробів та конструкцій на їх основі;
•
основ виробництва конструкційних та оздоблювальних
матеріалів;
•
доцільного вибору переважно прогресивних матеріалів, які
знижують матеріаломісткість конструкцій, забезпечуючи потрібну міцність;
•
використання матеріалів, які одержані за енергозберігаючими
технологіями, з місцевої сировини або з відходів промисловості, з
урахуванням екологічних вимог;
•
використання спеціальних матеріалів, які підвищують
комфортність приміщень, сприяють збереженню тепла, захищають від шуму.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:
знати:
• основні властивості будівельних матеріалів та виробів, галузь
застосування, основи технології їх виробництва;
застосування ефективних шляхів і засобів підвищення довговічності та
надійності матеріалів в конструкціях;
вміти:
• орієнтуватись та відрізняти візуально за зовнішнім виглядом
будівельні матеріали та вироби із них;

Зміст дисципліни за темами:
Тема 1. Класифікація і стандартизація будівельних матеріалів та виробів
1. Класифікація будівельних матеріалів та виробів
2. Стандартизація будівельних матеріалів та

виробів
Тема 2. Властивості будівельних матеріалів.
1. Фізико-механічні властивості.
2. Спеціальні властивості.
Тема 3. Будівельні матеріали природного походження
1. Матеріали з деревини, їх властивості і застосування.
2. Природні кам’яні будівельні матеріали, їх властивості і
застосування.
Тема 4. Випалювальні будівельні матеріали та вироби на їх основі
1. Матеріали та вироби з мінеральних розплавів.
2. Керамічні матеріали та вироби.
3. Металеві матеріали та вироби.

Тема 5. Неорганічні в’яжучі матеріали та їх використання
1. Повітряні в’яжучі речовини та їх застосування.
2. Гідравлічні в’яжучі матеріали.
Тема 6. Штучні кам’яні матеріали на основі неорганічних в’яжучих
1. Будівельні розчини.
2. Бетони й залізобетон та вироби на їх основі.
3. Силікатні та азбестоцементні матеріли.

Тема 7. Органічні в’яжучі та будівельні матеріали на їх основі.
1. Бітумні та дьогтьові речовини.
2. Матеріали на основі бітумів та дьогтів. Асфальтові бетони та

розчини.
Тема 8. Лакофарбові будівельні матеріали і їх використання
1. Склад лакофарбових матеріалів та їх властивості.
2. Види лакофарбових будівельних матеріалів та їх застосування.
Тема 9. Полімерні матеріали та вироби на їх основі
1. Класифікація та основні властивості полімерів. Види будівельних
полімернихматеріалів та їх застосування

4. Інженерна геодезія.
Мета дисципліни - дати майбутнім фахівцям у галузі будівництва
теоретичні знання з загальних принципових основ і методів інженерної
геодезії; з основних видів робіт по геодезичному забезпеченню вишукувань,
проектування, будівництва і експлуатації споруд.
Завдання дисципліни - підготовити випускників, рівень професійнотеоретичних знань яких відповідав би сучасним вимогам та кваліфікаційним
характеристикам.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
знати:
- методи визначення положення точок на земній поверхні;
- теоретичні основи сучасних методів топографо-геодезичних
вишукувань майданчиків і трас,
- геодезичного забезпечення проектування споруд,
- виконання геодезичних розбивочних робіт,
- геодезичного контролю монтажу конструкцій у процесі будівництва і
експлуатації споруд;
уміти:
кваліфіковано використовувати нормативні документи щодо
геодезичних робіт у будівництві;
- топографо-геодезичні матеріали для розв’язання різноманітних
проектно-вишукувальних задач;
- оцінювати точність вимірювань; користуватися основними приладами
для вимірювань і контролю, які застосовуються у будівництві;
- здійснювати геодезичний контроль геометричної точності будівельномонтажних робіт.
-

Зміст дисципліни за темами:
1. Геодезiя її суть.
2. Системи координат, що використовуються в геодезiї; орiєнтування
лiнiй.
3. Пряма i зворотня геодезичнi задачi.
4. Плани та карти. Вимiрювання кутiв, вiдстаней, перевищень.
Геодезичнi прилади, що використовуються для цього.
5. Елементи математичної обробки результатiв вимiрiв; теорiя похибок.
6. Геодезичнi мережi; планово-висотне з'йомочне обгрунтування.
7. Основнi види геодезичних робiт для вишукувань, проектування,
будiвництва та експлуатацiї територiй та споруд.

5. Інженерна геологія.
Мета дисципліни – ознайомлення студентів з уявленнями про
поверхневу частину літосфери як середовище виникнення і розвитку фізикогеологічних, а особливо інженерно-геологічних процесів і явищ, пов’язаних з
господарською діяльністю людини метою вибору найбільш перспективних
ділянок для будівництва тих чи інших будинків та споруд, правильної їх
експлуатації.
Завдання – підготовка майбутніх фахівців до системного
кваліфікованого вивчення суті процесів і явищ, котрі відбуваються внаслідок
взаємодії геологічного середовища зі спорудами та інженерними роботами.
Предмет вивчення – оцінка інженерно-геологічних умов для
обґрунтування принципової можливості будівництва різного виду споруд;
вибір методів моніторингу над фізико-геологічними та керування інженерногеологічними процесами; визначення заходів стосовно запобігання
небезпечним наслідкам і охорони довкілля; виконання методично
обґрунтованих інженерних вишукувань для різних видів будівництва.
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
1. основні принципи теорії комплексного формування геологічної
обстановки конкретного району;
2. характеристики всіх діючих природних геологічних чинників, що
впливають на грунти і споруди;
3. наслідки впливу певних чинників на систему «споруда-грунт»;
4. класифікацію природних фізико-геологічних і інженерно-геологічних
процесів і явищ;
5. методи вивчення процесів, явищ та наслідків їхньої взаємодії зі
спорудами;
6. засоби нейтралізації та протидії небезпечним фізико-геологічним та
інженерно-геологічним процесам і явищам.
вміти:
1. піддавати аналізу й оцінці конкретні інженерно-геологічні умови; 2.
оцінювати вплив будь-якої споруди на геологічне середовище і навпаки;
3. самостійно приймати рішення щодо вибору місця розташування
проектної споруди;
4. обирати комплекс заходів, спрямованих на забезпечення протидії
несприятливим інженерно-геологічним умовам;
5. визначати й використовувати нормативні та розрахункові показники
властивостей ґрунтів.
Зміст дисципліни за темами:
1.Загальнi поняття i методи геологiї, гiдрогеологiї та iнженерної геологiї.
2.Загальнi вiдомостi з мiнералогiї та петрографiї: головнi породоутворюючi
мiнерали, магматичнi, метаморфiчнi та осадовi гiрськi породи.

3.Основи гiдрогеологiї: класифiкацiя пiдземних вод, закони руху.
4. Iнженерно-геологiчнi та геологiчнi процеси i явища.
5. Основи грунтознавства.
6. Загальна характеристика взаємодiї iнженерних споруд з геологiчним
середовищем.

6. Планування міст і транспорт
Мета дисципліни – засвоєння основ проектування житлових районів
міста, виробничої зони міста, вулично-магістральної мережі міста,
ландшафтно-рекреаційної зони, інфраструктури міста; формування у
студентів знань з дисципліни «Планування міст і транспорт» та використання
цих знань для раціонального проектування будинків, споруд та їх комплексів.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати:
• Типологію і класифікацію населених місць;
• Проблеми і тенденції розвитку міст;
• Планувальну структуру сучасного міста, функціональну організацію
міської території;
• Планувальну структуру виробничої зони міста та окремих
промислових комплексів;
• Планувальні схеми вуличної мережі міста, організацію транспортного
руху в місті та промислових районах.
вміти:
• застосовувати теоретичні знання при проектуванні генерального плану
міста;
• проводити необхідні розрахунки по визначенню перспектив розвитку
міста;
• застосовувати теоретичні знання при проектуванні генеральних планів
промислових та житлових комплексів;
• визначати техніко-економічні показники.
Зміст дисципліни за темами:
1. Форми розселення. Функцiональне зонування i планувальна
органiзацiя мiста.
2. Сельбищнi, промисловi, рекреацiйнi
Комунальнi, санiтарно-захиснi зони.

i

транспортнi

райони.

3. Iнфраструктура мiста; транспортна i вулично-шляхова мережа,
пiдземнi iнженернi комунiкацiї i споруди.
4. Стадiї планувального проектування i використання проектної
документацiї на рiзних етапах будiвництва.
5. Єдина транспортна мережа i єдиний транспортний процес. Види
транспорту i їх технiчне оснащення; залiзничний, автомобiльний,
водний, повiтряний,
трубопровідний, промисловий, транспорт
електроенергiї, мiський траспорт.

6. Автомобiльнi дороги i мiськi шляхи сполучень. Основи будiвництва
шляхiв сполучення.
7. Гiдротехнiчнi споруди на шляхах сполучення. Мости. Тонелi.

7. Архітектура будівель і споруд
Мета дисципліни - навчити студентів проектуванню будівель і споруд
відповідно до вимог заданого функціонального процесу, технології,
інженерного призначення з урахуванням природно - кліматичних умов та
досягнень архітектурно-будівельної науки і техніки.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати:
- нормативні вимоги до проектування будівель;
- фізико-технічні і технологічні основи проектування;
вміти:
- вміти визначати впливи, що діють на конструктивні елементи будівель,
вимоги до елементів будівлі та будівлі як системи;
-запроектувати об’ємно - планувальне та конструктивне рішення
будівель відповідно до вимог функціонально-технологічних процесів,
довговічності, пожежної стійкості тощо.
Зміст дисципліни за темами:
1. Суть архiтектури, її визначення i задачi. Основи архiтектурнобудiвельного проектування.
2. Цивiльнi, промисловi будiвлi i комплекси.
3. Конструктивнi системи.
4. Основи i прийоми архiтектурної композицiї.
5. Фiзико-технiчнi основи архiтектурно-будiвельного проектування.
6. Об'ємно-планувальнi,
композицiйнi i конструктивнi рiшення
житлових, громадських, виробничих будiвель i комплексiв.
7. Реставрацiя пам'яток архiтектури, реконструкцiя будiвель i забудови.

8. Будівельні конструкції.
Мета навчальної дисципліни -- дати знання майбутньому інженеру в
області будівельних конструкцій, застосовуваних матеріалів і принципів
розрахунку і конструювання елементів будинку.
Завдання навчальної дисципліни -- розглянути конструктивні схеми
будинків, елементи будівельних конструкцій, їхній взаємний зв'язок у
спільній роботі, вузли з'єднання елементів між собою, мати чітке
представлення про виниклі в елементах зусиллях під дією різних факторів.
Навчити своєчасно виявляти й усувати дефекти при тривалій експлуатації
будинків та споруд.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- чинну стандартну документацію,
-класифікацію конструктивних схем та об’ємно-планувальні рішення
будівель,
- конструктивні елементи, матеріали для елементів;
вміти:
- виконувати класифікацію конструктивної схеми об`єкта будівництва;
-визначати діючі навантаження на будівельні конструкції та
обчислювати розрахункові зусилля;
-визначати на підставі довідкових даних фізико-механічні властивості
будівельних матеріалів;
- виконувати розрахунки деревяних, металевих і залізобетонних
конструктивних елементів;
- розраховувати болтові та зварні з`єднання будівельних конструкцій.
Зміст дисципліни за темами:
1. Класифiкацiя будiвельних конструкцiй i їх роль у створеннi рiзних
каркасiв будiвель.
2. Матерiали
для
будiвельних
конструкцiй,
їх
механiчнi
характеристики.
3. Загальнi положення розрахунку i проектувавання конструкцiй.
4. Проектування i розрахунки металевих, залiзобетонних, кам'яних i
дерев'яних конструкцiй i їх елементiв.

9.Будівельна техніка.
Мета вивчення дисципліни - формування у студентів знань про сучасні
будівельні машини, обладнання та механізований інструмент; ознайомлення з
основними видами і конструктивними рішеннями будівельних машин та
обладнання, їх використання в галузі, розвинення навиків самостійного
вибору комплектів машин та обладнання з урахуванням виду робіт та умов їх
експлуатації.
Завданням навчальної дисципліни є оволодіння студентами
професійними знаннями про призначення, різновиди і будову сучасних
будівельних машин, механізмів та ручних машин. У курсі вивчаються основи
сучасної класифікації та індексації будівельної техніки, основні технікоекономічні показники використання машин, методи визначення
продуктивності і шляхи її підвищення. Студенти знайомляться з загальними
положеннями технічної експлуатації сучасної будівельної техніки.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
-транспортні, транспортуючи та навантажувально-розвантажувальні
машини,
-вантажопідйомні машини, машини для земляних робіт,
-машини для бетонних та залізобетонних виробів,
-будівельний інструмент, автоматизацію та експлуатацію будівельних
машин.
вміти:
-вибирати машини і механізми, пристрої з урахуванням виду і умов
будівельних робіт,
-оцінювати основні техніко-економічні показники.
Зміст дисципліни за темами:
1. Призначення машин у будiвництвi, механiзацiя будiвельних робiт,
автоматизацiя технiчних засобiв.
2. Структура i будова будiвельної техніки, агрегати, вузли, механiзми,
деталi.
3. Транспортнi
засоби.
Вантажо-пiдйомна,
навантажувальнорозвантажувальна технiка для земляних робiт.
4. Технiка пiдготовчих, оздоблювальних i допомiжних робiт.
5. Технiка виробництва i обробки будматерiалiв i конструкцiй.
Механiзований iнструмент.
6. Ефективнiсть i екологiчнiсть використання технiки, принципи
механiзацiї ручних робiт.
7. Основнi засоби автоматизацiї будiвельної технiки, датчики,
пiдсилювачi, виконавчi елементи, вимiрювачi.

8. Автоматизованi системи управлiння технологiчними процесами,
роботи i манiпулятори.

10. Технологія будівельного виробництва.
Мета дисципліни - дати майбутнім спеціалістам теоретичні знання та
практичні навички по проектуванню і виконанню окремих виробничих
процесів при зведенні об’єктів промислового та цивільного призначення,
підготувати студентів до кваліфікованої розробки та прийняття
високоефективних організаційно-технологічних рішень на основі здобутих
теоретичних знань.
Завдання дисципліни - підготовити випускників, рівень професійнотеоретичних знань яких відповідав би сучасним вимогам та кваліфікаційним
характеристикам. Розвиток практичних навичок передбачає уміння вибирати
та обгрунтовувати для конкретних виробничих умов виробництва об’єктів
найбільш доцільні структуру, методи та засоби механізації і енергозберігаючі
технології виконання будівельно-монтажних робіт, які забезпечили б високу
продуктивність праці і скорочення строків будівництва.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
знати
-основні положення і задачі будівельного виробництва;
-види і особливості будівельних процесів при зведенні будівель і споруд;
-технічне і тарифне нормування; вимоги до якості будівельної продукції
і
методам її забезпечення;
- вимоги з охорони праці та навколишнього середовища;
-методи технології будівельних процесів в звичайних та екстремальних
умовах будівельного виробництва;
-методику вибору й документування технологічних рішень на стадіях
проектування та реалізації;
уміти
-кваліфіковано використовувати нормативні документи в галузі
виконання будівельно-монтажних робіт;
-аналізувати структуру технологічних процесів при зведенні будівель
та споруд; складати принципові схеми виконання основних будівельних
процесів
та графіків зведення будівель та споруд;
- виконувати порівняння варіантів технології та механізації виробництва
будівельних робіт з визначенням техніко-економічних показників;

-використовувати нові енергозберігаючі технології та механізації
виконання будівельно-монтажних робіт; при проектуванні, зведенні;
відновленні та реконструкції промислових і цивільних об’єктів.
Зміст дисципліни за темами:
Тема 1. Основні положення, підготовчі та роботи нульового циклу.
1.1.Основні визначення та регламентуючі положення технології будівельного
виробництва. Технологічна і нормативна документація в будівництві.
1.2. Особливості сучасної будівельної технології
1.3. Технічне нормування.
1.4. Технологічне проектування.
1.5. Технологічні процеси переробки грунту. Потокові методи і графічні
системи планування. технологія і організація виконання земляних робіт.
1.6. Технологія процесів влаштування паль.
1.7. Технологія процесів монолітного бетону і залізобетону.
Тема 2. Роботи надземного циклу.
2.1. Технологія процесів монтажу будівельних конструкцій.
2.2. Технологія процесів кам’яної кладки. Потокові методи і графічні системи
планування. технологія і організація виконання кам’яних робіт.
2.3. Технологія процесів влаштування покрівель та ізоляцій.
2.4. Технологія опоряджувальних процесів.

11. Організація будівництва.
Мета викладання дисципліни - опанування сучасними
організаційними принципами функціонування будівельного комплексу в
цілому і його складових структур, понять, методів та технологій
моделювання процесів будівництва для підвищення його ефективності і
якості.
Задача дисципліни - вивчення методів управління системою
матеріально- технічного забезпечення будівництва, оволодіння
інструментарієм, методикою розробки комплексу виробничих планів для
будівельних організацій та набуття додаткових (розширених, поглиблених)
практичних вмінь і навичок в організації виробничої діяльності в будівельній
галузі.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні
знати:
- основні принципи, якими необхідно керуватися при проектуванні,
організації і зведення окремих будинків і споруд;
-основні принципи, якими необхідно керуватися при організації та розвитку
матеріально-технічної бази будівництва;
- основні принципи, якими необхідно керуватися при організації виробничотехнологічної комплектації;
-теоретичні основи, технологію та техніку управління будівництвом;
- оперативне планування будівельного виробництва і управління окремим
кордоном;
- основи управління якістю будівництва;
- особливості основної документації в будівництві.
вміти:
- застосовувати необхідну проектну і проектно-технологічну документацію,
нормативні положення і методи для забезпечення споруд, необхідними
матеріально-технічними ресурсами в процесі спорудження об’єктів;
- користуватися методами організації технологічних процесів при
спорудженні конкретних будівельних об’єктів з метою отримання
найефективніших результатів;
- вести облік та контроль за витратою матеріалів на будмайданчику;
- розраховувати потребу в будівельних машинах;
- визначати кількість автотранспортних засобів;
- користуватися місячними оперативними планами;
- робити моніторинг проекту.
Зміст дисципліни за темами:
Тема 1. Організаційні форми і структура управління в будівництві.
Загальні положення. Основні визначення. Учасники будівництва.
Способи будівництва. Господарський спосіб. Підрядний спосіб. Змішаний
спосіб будівництва. Організаційні структури будівельної організації.
Організаційно - технічна підготовка до будівництва об'єктів будівництва.
Підготовка будівельного виробництва. Загальна організаційно-технічна
підготовка. Підготовка до будівництва об'єкта. Підготовка до виробництва
будівельно-монтажних робіт. Підготовка будівельної організації.

Тема 2. Організація парку будівельних машин та його експлуатація.
Сучасний стан парку будівельних машин. Основні характеристики і
техніко-економічні показники комплексної механізації будівництва.
Організація парку будівельних машин та його експлуатація. Сучасний стан
парку будівельних машин. Основні характеристики і техніко-економічні
показники комплексної механізації будівництва.
Тема 3.Організація комплексного забезпечення будівництва
конструкціями і матеріалами.
Органи матеріально-технічного забезпечення. Планування закупівель
матеріально-технічних ресурсів. Планування запасів матеріально-технічних
ресурсів. Склади в будівництві. Організація роботи транспорту в будівництві.
Види транспорту у будівництві. Логістика у будівництві. Система
спеціалізованих транспортних засобів. Розрахунок кількості транспортних
засобів. Організація та форми експлуатації транспортних засобів.
Тема 4. Керівництво будівельним виробництвом.
Виробничі моделі у будівництві. Проектування об'єктів будівельного
господарства і будівельних генеральних планів. Виробничо-економічний план
будівельної організації. Загальні принципи планування. Загальний стан
планування
будівельного
виробництва.
Виробниче
планування об'єкту. Організація оперативного планування виробництва.
Загальні принципи складання тижневий-добового плану виробництва
будівельно-монтажних робіт.
Тижнево-добове планування виробництва
будівельно-монтажних робіт. Оперативне планування.
Тема 5.Сітьові моделі й сітьові графіки.
Сутність і методи сітьового планування. Методи сітьового планування.
Правила побудови сітьових моделей. Розрахунок параметрів сітьового
графіку. Програмне забезпечення сітьового планування.
Тема 6. Організація та графіки будівництва окремих будівель та
споруд.
Календарне
планування.
Види
календарних
планів. Мета і призначення.
Методика розробки. Нормативна база.
Послідовність виконання робіт.
Тема 7. Призначення і види будівельних генеральних планів.
Види
будівельних
генеральних
планів.
Визначення
потреби
в
об'єктах
будівельного
господарства
і
розрахунок їхніх основних параметрів. Розрахунки об'єктів будівельного
господарства. Основні положення проектування будівельних генеральних
планів.

12. Виробнича база будівництва.
Метою викладання дисципліни - підготовка фахівців, які знають
основи технології та організації виробництва будівельних матеріалів,
конструкцій і виробів, вміють найдоцільніше використати можливості
виробничої бази в умовах конкретного будівництва.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен
Знати:
основи технології та організації виробництва будівельних матеріалів,
конструкцій і виробів,
- напрямки розвитку виробничої бази будівництва.
Вміти:
- за техніко-економічними показниками виконувати вибір
технологічних схем, сировинних матеріалів і обладнання.
-використовуючи стандартні методики, виконати аналіз і розрахунок
економічних показників діяльності підприємств.
-аналізувати й планувати обсяг випуску (реалізації) продукції, її
асортимент (номенклатуру) на середньостроковий період.
-визначивши ефективність використання ресурсів на основі стандартних
методик, обґрунтувати шляхи їх економії.
-використовуючи нормативно-технічну документацію, визначати
потребу в матеріальних, трудових і фінансових ресурсах, необхідних для
поточної діяльності.
Зміст дисципліни за темами:
Розділ 1. Характеристика підприємств будівельної індустрії
Тема 1. Вступ. Завдання курсу. Склад, класифікація і місце підприємств
будівельної індустрії у будівельному комплексі. Перспективи розвитку галузі.
Екологічна характеристика технології.
Тема 2. Економічні проблеми й тенденції розвитку. Особливості
розташування виробничої бази будівництва.
Тема 3. Технологічні схеми і виробнича структура промислових
підприємств. Організація і планування заводів. Охорона праці на
підприємствах.
Розділ 2. Виробництво будівельних сумішей, бетонних,
залізобетонних та керамічних виробів .
Тема 1. Підприємства по виробництву бетонних і асфальтобетонних
сумішей і розчинів. Проблеми технології бетону. Приймання, зберігання і
підготовка заповнювачів, в’яжучих матеріалів. Основні технологічні процеси
приготування сумішей.
Тема 2. Способи переробки вторинних бетонів. Методи активації
щебеню з роздрібненого бетону. Стандартні вимоги до властивостей сумішей
і бетонів. Підприємства з виготовлення бетонних і залізобетонних виробів і
конструкцій. Способи організації виробництва. Прискорення твердіння бетону
у виробах.
Тема 3. Підприємства з виготовлення цегли, керамічних виробів і
газобетон них блоків.

Розділ 3. Виробництво металевих, санітарно та електротехнічних і
столярних виробів.
Тема 1. Основи технології і організації виробництва монтажних
санітарно-технічних і електротехнічних заготовок, вузлів і деталей. Сировина.
Технологічні процеси. Обладнання і механізація.
Тема 2. Підприємства по виробництву столярних виробів і дерев’яних
конструкцій. Напівфабрикати та вироби з деревини. Види обробки.
Виробництво дерев’яних клеєних конструкцій. Організація виробництва на
деревообробних комбінатах.
Тема 3. Основи технології і організації виробництва металевих
конструкцій і виробів. Технологічні процеси. Обладнання і механізація.

13.Металеві конструкції.
Мета:
інженерна підготовка в галузі проектування металевих
будівельних конструкцій.
Завдання: вивченні номенклатури, галузей раціонального використання,
конструктивних форм та методів проектування несучих металевих
конструкцій будівель і споруд різного призначення.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: номенклатуру, типи та галузі раціонального використання
металевих конструкцій, конструктивні схеми, роботу і принципи
проектування основних типів несучих конструкцій промислових і цивільних
будівель, типи, конструктивні схеми та особливості проектування спеціальних
споруд;
уміти: виконувати розрахунки та конструювання елементів і з’єднань
металевих конструкцій, розробляти розрахункові схеми конструкцій,
визначати навантаження та перерізи елементів, конструювати вузли
поширених металевих конструкцій, виконувати креслення марок КМ і КМД.
Зміст дисципліни за темами
Тема 1. Основи проектування металевих конструкцій
1.1 Галузі використання металевих конструкцій у будівництві
1.2 Загальні вимоги та засоби забезпечення надійності будівельних
конструкцій
1.3 Класифікація будівельних об’єктів та конструкцій за відповідальністю
й терміном експлуатації
1.4 Основні положення методу граничних станів
1.5 Граничні нерівності та розрахункові параметри методу граничних станів
1.6 Принципи нормування розрахункових параметрів методу граничних
станів

1.7 Класифікація навантажень на будівельні конструкції та їх розрахункових
значень
1.8 Навантаження від власної ваги конструкцій і технологічні навантаження
1.9 Кліматичні навантаження і впливи
Тема 2 Конструкційні сталі та їх робота під навантаженням
2.1 Структура та властивості конструкційних сталей
2.2 Маловуглецеві та низьколегованих сталі для металевих конструкцій
2.3 Робота сталей при одноосному статичному навантаженні
2.4 Робота сталей в умовах складного напруженого стану та концентрації
напружень
2.5 Робота сталей при повторних навантаженнях
2.6 Проблема крихкого руйнування та вибір сталей для металевих
конструкцій
2.7 Захист металевих конструкцій від корозії.

Тема 3 Робота і розрахунок елементів та з'єднань
металевих конструкцій
3.1 Робота і розрахунок елементів металевих конструкцій при центральному
розтягу та стиску
3.2 Робота і розрахунок елементів металевих конструкцій при згині
3.3 Робота і розрахунок елементів металевих конструкцій при
позацентровому
розтягу та стиску
3.4 Види зварювання та типи зварних з’єднань металевих конструкцій
3.6 Проектування стикових зварних швів
3.6 Проектування зварних з’єднань з кутовими швами
3.7 Види і застосування болтових з’єднань металевих конструкцій
3.8 Проектування з’єднань на болтах грубої, нормальної та підвищеної
точності
3.9 Проектування фрикційних з’єднань на високоміцних болтах
Тема 4 Балки і балкові клітки
4.1 Типи балкових конструкцій
4.2 Настили балкових кліток
4.3 Проектування прокатних балок
4.4 Проектування перерізу складеної балки
4.5 Забезпечення місцевої стійкості елементів складеної балки
4.6 Конструктивне оформлення складеної балки
4.7 Монтажні стики балок
4.8 Опорні вузли балок
4.9 Вузли з’єднання елементів балкових кліток
4.10 Особливості роботи й проектування підкранових балок
Тема 5 Центрально стиснуті колони
5.1 Проектування центрально стиснутих колон суцільного перерізу

5.2
5.3
5.4
5.5

Проектування центрально стиснутих колон наскрізного перерізу
Оголовки центрально стиснутих колон
Бази центрально стиснутих колон з траверсами та ребрами
Бази центрально стиснутих колон з фрезерованим торцем
Тема 6 Кроквяні ферми
6.1 Конструкції дахів виробничих і цивільних будівель
6.2 Система в’язей по фермах
6.3 Визначення навантажень і зусиль в стержнях ферм
6.4 Розрахункові довжини та граничні гнучкості стержнів ферм
6.5 Вибір типу та підбір перерізів стержнів легких ферм
6.6 Проектування проміжних вузлів ферм
6.7 Опорні вузли ферм
6.8 Монтажні вузли легких ферм
6.9 Особливості проектування важких ферм
Тема 7 Каркаси одноповерхових будівель
7.1 Компоновка каркасів одноповерхових виробничих та громадських
будівель
7.2 Система в’язей каркасу та фахверк одноповерхової виробничої будівлі
7.3 Компоновка поперечної рами виробничої будівлі
7.4 Навантаження на каркас одноповерхової виробничої будівлі та
визначення
зусиль в елементах поперечної рами
Тема 8 Колони одноповерхових будівель
8.1 Типи та галузі використання колон одноповерхових будівель
8.2 Визначення розрахункових зусиль в колонах одноповерхових будівель
8.3 Розрахункові довжин колон одноповерхової виробничої будівлі
8.4 Типи та підбір перерізів суцільних позацентрово стиснутих колон
8.5 Типи та підбір перерізів наскрізних позацентрово стиснутих колон
8.6 Гратки позацентрово стиснутих колон
8.7 Оголовки колон при шарнірному та жорсткому обпиранні ригеля
8.8 Вузол з’єднання верхньої та нижньої частини колони одноповерхової
виробничої будівлі
8.9 Бази позацентрово стиснутих колон
8.10 Робота і розрахунок анкерних болтів
Тема 9 Покриття великих прольотів та спеціальні споруди
9.1 Покриття великих прольотів балкового та рамного типу
9.2 Сітчасті структурні плити
9.3 Арки і куполи
9.4 Висячі та вантові системи покриттів великих прольотів
9.5 Номенклатура та особливості проектування висотних споруд
9.6 Сталеві каркаси багатоповерхових будівель
9.7 Особливості роботи й проектування листових конструкцій
9.8 Типи і конструкції резервуарів
9.9 Типи і конструкції газгольдерів
9.10 Бункери і силоси.

14. Залізобетонні та кам'яні конструкції.
Мета викладання дисципліни – підготовка інженера-будівельника,
який повинен вміти грамотно вибрати конструктивну схему будівель та
споруд, які відповідають кожному конкретному будівництву, з найкращими
техніко-економічними

показниками;

вміти

на

основі

прийнятої

конструктивної схеми будівель та споруд виконати розрахунки основних
залізобетонних елементів, підібрати переріз, визначити арматуру елементів та
встановити тип з'єднань, знати нормативну та технічну документацію
залізобетонних конструкцій.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: методики розрахунку і проектування збірних і монолітних
залізобетонних конструкцій будівель і споруд.
вміти:
- розробити конструктивно-компонувальні рішення одноповерхових і
багатоповерхових будівель з використанням збірних і монолітних
конструкцій;
- визначити навантаження, що діють на елементи будівлі; визначити
внутрішні зусилля;
- вибрати і призначити матеріали конструкцій;
розрахувати і сконструювати основні елементи будівлі, визначити
- геометричні розміри підібрати робочу і монтажну арматуру;
- оформити

креслення

основних

несучих

елементів

специфікацією і вибіркою арматури.
Зміст дисципліни за темами
Тема 1. Вступ.
1.1. Короткий історичний огляд.
1.2. Галузі застосування залізобетонних конструкцій.
1.3. Перспективи розвитку.
Тема 2. Загальні положення.
2.1. Сутність залізобетону.
2.2. Переваги і недоліки залізобетонних конструкцій.
2.3. Види залізобетонних конструкцій.

будівлі

з

Тема 3. Бетон для залізобетонних конструкцій.
3.1 Загальні відомості.
3.2 Класифікація бетонів.
3.3 Структура бетону.
3.4 Міцність бетону.
3.5 Деформативність бетону.
Тема 4. Арматура для залізобетонних конструкцій
4.1 Види арматури.
4.2 Фізико-механічні властивості сталей.
4.3 Класифікація арматури.
4.4 Застосування арматури в конструкціях.
4.5 Арматурні зварні вироби.
4.6Арматурні дротяні вироби.
4.7 З'єднання арматури.
4.8 Неметалева арматура.
Тема 5. Залізобетон. Властивості.
5.1 Зчеплення арматури з бетоном.
5.2 Анкеровка арматури в бетоні.
5.3 Захисний шар бетону в залізобетонних елементах.
5.4 Власні напруги в залізобетоні
5.5 Корозія залізобетону і заходи захисту від неї.

15. Основи і фундаменти.
Мета викладання дисципліни – підготовка інженера-будівельника,
який повинен вміти грамотно вибрати конструктивну схему фундамента, що
відповідають конкретним інженерно-геологічним умовам, з найкращими
техніко-економічними
показниками;
вміти
на
основі
прийнятої
конструктивної схеми фундаменту виконати розрахунки основних елементів,
підібрати перерізи, визначити арматуру елементів та встановити тип з'єднань,
знати нормативну та технічну документацію
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
-сучасні конструкції та технології зведення основ і фундаментів будівель
та споруд,
- нормативні методи розрахунку різних видів основ і фундаментів у
різноманітних грунтових умовах,
- основні проблеми
варіантного проектування;

сучасного

фундаментобудування,

основи

вміти:
виконувати розрахунки та конструювання основ і фундаментів за
першою та другою групою граничних станів,
оформлювати робочі креслення основ і фундаментів будівель і споруд,
приймати технічно обгрунтовані рішення з урахуванням охорони
навколишнього середовища, вимог техніки безпеки й охорони праці;
проектувати фундаменти на природній та штучній основі, в тому числі
із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, враховувати вимоги
цивільної оборони.
Зміст дисципліни за темами
1.Грунт як об’єкт взаємодії. Принципи проектування основ і
фундаментів
Тема 1.1. Вступ. Напрямки і перспективи розвитку
фундаментобудування.
Тема 1.2. Грунти, як основа фундаментів та об’єкт взаємодії.
Тема 1.3. Інженерно-геологічні дослідження
Тема 1.4. Принципи проектування основ і фундаментів.
Тема 1.5. Розрахунок осідань фундаментів
2. Фундаменти та штучні основи, які виготовляються з вийманням грунту
та без виймання грунту.
Тема 2.1. Фундаменти та штучні основи, які виготовляють із вийманням
грунту.
Тема 2.2. Фундаменти і штучні основи, які виготовляють без виймання
грунту.
3.Штучні основи. Фундаменти під машини з динамічними
навантаженнями. Закріплення основ і посилення фундаментів.
Фундаменти в особливих грунтових умовах.
Тема 3.1. Штучні основи, які утворюються за допомогою фізикохімічних процесів.
Тема 3.2. Фундаменти будівель і споруд у складних інже-нерногеологічних умовах.
Тема 3.3. Фундаменти при динамічних впливах.

ЦИКЛ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
Вибірковий блок 1.
1. Архітектура будівель і споруд (с.к)
Метою вивчення дисципліни „Архітектура будівель і споруд”(с.к) є
професійна підготовка студентів у галузі проектування будівель з
урахуванням певних конструкційних рішень, в основу яких покладено
використання дрібно розмірних конструкцій.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
- Знати:
-особливості конструкційних рішень малоповерхових будівель з
використанням стінової системи,.
- умови використання і типологічні особливості конструкційних
елементів малоповерхових цивільних будівель..
- Вміти:
- -використовувати певні конструкційні рішення при розробленні
робочої проектної документації індивідуального житлового будинку.
Зміст дисципліни за темами
1. Конструкційні особливості малоповерхових будівель, що зводяться з

дрібно розмірних конструкційних елементів – цегли, легко бетонних
каменів, та інших. Конструкції фундаментів зовнішніх і внутрішніх стін,
вимощень, перекриттів, сходів, дахів.
2. Розробка елементи проектної робочої документації цивільних будівель.
Комплексний курсовий проект – «Житловий будинок»
2.1.Виконання теплотехнічних розрахунків огороджуючих конструкцій
згідно завдання на курсовий проект.
2.2. Виконання креслень згідно проекту:
1. План першого поверху;
2. План типового поверху;
3. Розріз будинку по сходовій клітині;
4. План фундаментів;
5. План покриття;
6. План покрівлі;
7. Фасад;
8. Конструктивні вузли ( не менше 5);
9. Генеральний план.

2.Технологія будівництва.
Метою вивчення дисципліни є забезпечення професійної підготовки
спеціалістів до виробничої і проектної діяльності; ознайомлення з
індустріальною технологією сучасного будівництва; методикою проектування
будівельних процесів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- сучасні та перспективні методи зведення будівель та споруд, засоби
механізації монтажних робіт при зведенні промислових та цивільних об'єктів,
-способи укрупнення, транспортування та подавання конструкцій на
будівельний майданчик,
- технологію зведення наступних будівель та споруд: одноповерхових
промислових будівель, великопрольотних промислових будівель і споруд,
мало- та багатоповерхових каркасних будівель, великопанельних житлових
будинків, із монолітного та збірно-монолітного залізобетону.
вміти: скласти і розробити:
- технологічні карти на виконання окремих видів робіт і будівельних
процесів по зведенню будівель;
- календарний графік виробництва робіт по об'єкту;
- будівельний генеральний план на визначений період виконання робіт.
Зміст дисципліни за темами
Тема 1. Монтаж будівельних конструкцій в сучасному будівництві.
1.1. Склад і структура процесу монтажу будівельних конструкцій.
1.2. Монтажна технологічність будівельних конструкцій.
1.3. Доставка складування і приймання конструкцій.
Тема 2. Методи монтажу будівельних конструкцій.
2.1. Поелементний монтаж, монтаж блоками.
2.2. Нарощування конструкцій в вертикальному і горизонтальному
напрямках.
2.3. Роздільний, комплексний і комбінований методи монтажу.
Тема 3. Підготування елементів конструкцій до монтажу.
3.1 Укрупнювальне складання конструкцій.
2.2 Монтажне посилення конструкцій.
3.3. Облаштування конструкцій.
Тема 4. Засоби механізації монтажних робіт при зведенні
промислових та цивільних будівель.
4.1 Типи і технологічні можливості монтажних механізмів.
4.2 Вибір монтажних кранів.
Тема 5. Основні положення технології монтажного циклу.
5.1 Стропування конструкцій.
5.2 Підйом і подача конструкцій до місця установки.

5.3 Установка конструкцій.
5.4 Вивірка конструкцій.
5.5 Тимчасове закріплення конструкцій.

3. Метали і зварювання в будівництві
Метою дисципліни є підготовка фахівця, який володіє знаннями,
пов’язаними з вирішенням питань у галузі зварювання в будівництві
різноманітними методами електро-дугової та газової зварки.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти
повинні:
Знати:
положення теорії процесів зварювання,
сутність теоретичних і практичних проблем, пов’язаних з
утворенням зварного з’єднання;
- основні закони та фізичні, хімічні і механічні явища, які
виникають при підготовці зварювального матеріалу до створення
міцних зв'язків між окремими частками зварювальної деталі;
- фізико-хімічні процеси, що лежать у основі джерел енергії при
зварюванні;
Уміти:
- на основі виконаних розрахунків, або проведених експериментів,
оцінювати вплив різних чинників на фізико-хімічні і механічні
показники металу шва і зварного з’єднання та робити відповідні
висновки.
-

Зміст дисципліни за темами
Тема 1. Вступ
Структура предмета. Значення і застосування зварювання в різних
галузях економіки. Внесок вітчизняних учених у розвиток зварювального
виробництва.
Тема 2. Загальні відомості про зварювання
Зварювання: визначення, переваги перед іншими способами
нероз'ємних з'єднань деталей; суть і умови утворення з'єднань; класифікація
видів зварювання. Зварювання плавленням : види, їх суть, сфера
застосування.
Тема 3. Техніка безпеки проведення зварювальних робіт.
Основні положення техніки безпеки при електричному
зварюванні.Захист від отруєнь шкідливими газами.

Тема 4.Виробництво, класифікація та позначення сталі.
Способи виробництва сталі. Класифікація сталей. Позначення
конструкційних та легованих сталей. Термічна обробка сталі.
Тема 5. Зварні з'єднання і шви
Зварні з'єднання: визначення, основні види, їх достоїнства і недоліки,
застосування. Зварні шви: класифікація (по виду зварного з'єднання,
геометричному контуру шва, по положенню в просторі, по протяжності, за
умовами роботи), характеристика. Позначення зварних швів на кресленнях
відповідно до ГОСТ.Поняття про розрахунок зварних з'єднань на міцність.
Тема 6. Основні відомості про зварювальну дугу
Зварювальна дуга: визначення, фізична суть, умови стійкого горіння.
Способи збудження зварювальної дуги. Види перенесення електродного
металу на виріб (краплинний, струминний). Коефіцієнти розплавлення,
наплавлення і втрат.
Тема 7. Металургійні процеси при зварюванні
Процеси окислення, розкислювання, рафінування і легування металу
шва - їх суть, вплив на склад і властивості металу шва. Забруднення металу
шва : шкідливі домішки, причини їх появи, способи їх усунення і зменшення.
Будова зварного з'єднання, що виконується зварюванням плавленням. Зона
термічного впливу: поняття, ширина зони.
Тема 8. Застосування зварювальної дуги
Різновиди процесів використання зварювальної дуги. Різання металів.
Наплавлення. Властивості наплавленого шару. Наплавлювальний дріт.
Тема 9. Зварювальні матеріали
Сталевий зварювальний дріт: призначення, Гости на дріт, хімічний
склад дроту з низьковуглецевої сталі, маркіровка, діаметри дроту, правила її
упаковки, транспортування і зберігання. Електроди: класифікація,
маркіровка, основні вимоги до електродів, транспортування і зберігання.
Покриття електродів : призначення, класифікація. Сталеві покриття
електродів : класифікація, ГОСТ на покриття електроди, умовні позначення.
Технологія виготовлення покритих електродів. Типи і марки електродів для
зварювання вуглецевих сталей. Залежність між товщиною зварюваного
металу, діаметром електроду і величиной зварювального струму.
Тема 10. Газове зварювання і кисневе різання.
Обладнання газозварювальних постів. Сутність процесу кисневого
різання. Зварювання полімерів і пластмас.

Тема 11. Деформація і напруга при зварюванні
Напруга і деформації при зварюванні: класифікація, причини і
механізм їх виникнення, зв'язок між напругою і деформаціями. Вплив
залишкової напруги і деформацій на працездатність зварних конструкцій.
Основні шляхи і способи (конструктивні і технологічні) запобігання і
зменшення деформацій. Способи виправлення деформованих зварних
конструкцій.
Тема 12. Особливості зварювання вуглецевих сталей
Вуглецеві стали, використовувані в зварних конструкціях (за
призначенням, за змістом вуглецю, по мірі розкислювання), позначення,
маркіровка. Поняття зварюваності сталей. Класифікація сталей за
зварюваністю. Зварювальні матеріали для ручного дугового зварювання
низько - середньо і високовуглецевих сталей.
Тема 13. Особливості зварювання низько - і середньолегованих сталей
Найбільш поширені марки низько і середньолегованих сталей для
виготовлення зварних конструкцій; позначення, химсостав, загальна
характеристика зварюваності. Зварювальні матеріали, принципи їх вибору
для дугового зварювання низько - і середньолегованих сталей. Умови
зварювання низько - і середньолегованих сталей.
Тема 14. Особливості зварювання кольорових металів і сплавів
Мідь і її сплави : марки, бронзи, латуні для виготовлення зварних
конструкцій, умови і особливості дугового зварювання. Зварювальні
матеріали. Використання алюмінію і його сплавів для виготовлення зварних
виробів. Марки. Умови зварювання. Зварювальні матеріали.
Тема 15. Дефекти і контроль зварних швів і з'єднань
Основні зовнішні і внутрішні дефекти зварних швів : види
(непроводы, напливи, пропалення, нерівномірна ширина валика,
незаплавленные кратери, газові пори, шлакові включення, гарячі і холодні
тріщини), причини утворення дефектів, їх попередження і способи
виправлення. Вплив дефектів на працездатність зварних конструкцій.
Неруйнівний контроль: призначення, види (зовнішній огляд, проникність
газом або рідиною - стислим гасом, повітрям, фізичні методи - радіаційні,
магнитоскопические, ультразвукові). Загальні принципи фізичних методів
контролю. Руйнівний контроль: призначення, види (технологічні проби,
механічні, гідравлічні, пневматичні випробування, металографічні методи).

5. Інженерні вишукування.
Метою дисципліни є надання майбутнім фахівцям з промислового та
цивільного будівництва основних відомостей про різні види вишукувань,
порядок їх проведення та складання звітів, завдань на проведення інженерногеологічних, інженерно-геодезичних, інженерно-гідрометеорологічних та
інших вишукувань у різноманітних умовах будівництва, в т.ч. і в складних,
ознайомлкння з вимогами державних стандартів, інших нормативних
документів з інженерних вишукувань.

В результаті вивчення дисципліни “Інженерні вишукування” студент
повинен
знати:
- мету проведення та задачі різних видів інженерних вишукувань;
- негативні чинники антропогенного впливу
середовище й методи зменшення такого впливу;

на

навколишнє

- способи покращення властивостей грунтів;
- способи та методику проведення інженерно-геологічних, інженерногеодезичних, гідрометеорологічних вишукувань у різноманітних
умовах;
- принципи планування транспортних мереж;
- особливості урахування історико-архітектурних, культурологічних та
інщих факторів при плануванні населених пунктів;
уміти:
- при інженерних вишукуваннях зібрати в повному обсязі потрібні
вихідні матеріали для техніко-економічного обгрунтування в проекті
на будівництво або реконструкцію проектні вирішення та кошторисні
витрати;

- складати завдання на проведення інженерно-геологічних, інженерногеодезичних, гідрометеорологічних вишукувань, а також складати
звіт за результатими цих вишукувань;
- вибирати найбільш економічний і надійний варіант при будівництві,
реконструкції будівель і споруд у складних інженерно-геологічних
умовах;
- обгрунтовувати заходи по збереженню навколишнього середовища з
урахуванням місцевих умов;
- користуватися нормативною літературою при обробці результатів
вишукувань;
-

використовувати передові методи дослідження на практиці.
Зміст дисципліни за темами
1. Вступ. Антропогенні геологічні процеси та явища на території
населених пунктів і промислових забудов.

1.1.Вплив людини як основний чинник зміни екологічної системи
Основні чинники та умови формування антропогенних геологічних процесів
та явищ на території населених пунктів і промислових забудов
1.2.Антропогенні геотермічні процеси та явища
1.3.Антропогенні геологічні процеси та явища, які викликані зміною підземної
гідросфери, статичним і динамічним навантаженням, підземним будівництвом
1.4.Прогноз антропогенних змін геологічного середовища
2. Інженерно-геодезичні вишукування
2.1.Основні задачі та склад інженерно-геодезичних вишукувань
2.2. Особливості вишукувань на забудованій території
2.3.Топографічні зйомки
2..4.Інженерно-гідрографічні роботи
2.5.Геодезичні роботи для вивчення небезпечних інженерно-геологічних
процесів, деформацій будівель і споруд
3. Інженерно-гідрометеорологічні вишукування
3.1.Основні задачі та склад інженерно-гідрометеорологічних вишукувань
3.2.Польові гідрометеорологічні спостереження та дослідження

3.3.Визначення розрахункових гідрологічних характеристик
3.4.Інженерно-гідрометеорологічні вишукування
технічного переобладнання діючих виробництв

для

реконструкції

та

3.5.Інженерно-гідрометеорологічні вишукування при наявності небезпечних
процесів та явищ
4. Інженерно-геологічні вишукування
4.1.Основні задачі, склад та стадії інженерно-геологічних вишукувань
4.2.Організація інженерно-геологічних вишукувань
4.3.Піготовчий період інженерно-геологічних вишукувань
4.4.Основні правила проведення польових робіт.

6. Компютерні технології у будівництві.
Мета дисципліни – придбання і закріплення знань в області
використання інформаційних технологій в будівництві, інформаційнопрограмного забезпечення автоматизованого проектування та експлуатації.
Завдання дисципліни – вивчення універсальних пакетів програм для
розрахунків і графічного моделювання процесів та об’єктів в будівництві,
методів комп’ютерного моделювання і структурного синтезу, інформаційних
баз даних, освоєння методик і технологій автоматизованого проектування, у
тому числі виражених у міжнародних стандартах.
Після вивчення дисципліни майбутній фахівець повинен
знати:
- методи побудування та оцінки адекватності математичних моделей
технічних систем та їх компонентів, а також елементів експлуатаційного
середовища в їхньому взаємозв'язку;
- принципи та методи рішення задач оптимального проектування будівель
на основі їх уявлення з допомогою САПР;
- принципи використання комп’ютера для виконання оптимального
проектування організаційно-технічних систем у сфері будівництва.
Вміти:

- застосовувати засоби системного автоматизованого проектування та
інформаційного забезпечення для аналізу і моделювання процесів та об’єктів
проектування, при розробки проектів в будівництві;
- застосовувати засоби технології автоматизації розрахунків (MathCad,
MatLab та інших) для рішення математичних задач аналізу та оптимізації в
проектуванні та експлуатації об’єктів будівництва;
- застосовувати засоби технології AutoCad для рішення задач графічного
моделювання в проектуванні та експлуатації об’єктів будівництва;
- застосовувати засоби нових інформаційних технологій, міжнародних
стандартів і спеціалізованих програм для рішення прикладних задач по
спеціальності.
Зміст дисципліни за темами.
Тема 1. Введення в автоматизоване проектування
Предмет і завдання курсу. Поняття автоматизованого роектування (САПР).
Стадії і етапи проектування. Задачі автоматизованого роектування.
Тема 2. Автоматизація задач аналізу і синтезу в проектуванні.
Автоматизація рішення задач аналізу в проектуванні.
Автоматизація рішення задач оптимізації в проектуванні. Задачі варіантного
проектування.
Тема 3. Методи моделювання динамічних систем.
Динамічні системи з зосередженими параметрами.
Коливання в механічних системах. Одномасні та багатомасні системи.
Демпфірування коливань. Лінійні та нелінійні системи. Рішення лінійних
диференційних рівнянь як Метод дослідження динамічних процесів. Численне
рішення нелінійних диференційних рівнянь. Метод Рунге-Кутта-Фельдберга
4-5 порядку і його програмна реалізація. Автоколивання у механічних
системах. Параметричні коливання. Удар. Приклади застосування
амортизуючих приладів.
Тема 4. Методи моделювання систем з випадковими процесами.
Випадкові процеси. Ергодичні процеси. Стаціонарні та нестаціонарні процеси
Статистичні характеристики випадкових процесів. Кореляційна функція.
Функція спектральної щільності. Білий гам. Взаємна функція спектральної
щільності. Передаточна функція. Методи вимірювань статистичних
характеристик стаціонарних випадкових процесів. Програмне забезпечення.
Приклад застосування засобу для моделювання транспортних навантажень на

вузлі навантажувача при його руханні по поверхні з випадковими
нерівностями.

7. Механіка грунтів, основи і фундаменти.
Метою вивчення дисципліни є здобуття студентами знань про
властивості й особливості роботи природної або штучної основи в разі
взаємодії з різноманітними будівлями; оволодіння основами проектування і
розрахунку фундаментів будівель та споруд у різних, у тому числі особливих,
грунтових умовах. Вивчення вимог державних стандартів, норм, які мають
відношення до дисципліни.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
Знати:
- основні закономірності механіки ґрунтів та їх практичне використання
у розрахунках основ і фундаментів будівель та споруд;
- основні проблеми сучасного фундаментобудування;
- методи розрахунку різних видів фундаментів у різних ґрунтових
умовах;
- основи варіантного проектування.
вміти:
- визначити основні показники фізико-механічних властивостей ґрунтів
відповідно до вимог ДСТУ та ДБНУ;
- виконувати розрахунок основ і фундаментів за 1 і 2 групою граничних
станів;
- використовувати найбільш економічні сучасні конструкції
фундаментів й основ при проектуванні підземної частини будівель і споруд;
- керувати будівництвом фундаментів та основ, а також підземних
споруд;
- приймати технічно обґрунтовані рішення з урахуванням охорони
навколишнього середовища, вимог техніки безпеки й охорони праці;
- проектувати фундаменти на природній або штучній основі, в тому
числі із застосуванням електронно-обчислювальної техніки;
- отримати навики та знати методи реконструкції та підсилення основ та
фундаментів.

Зміст дисципліни за темами.
1.Механіка ґрунтів.
Тема 1.1. Вступ. Механіка ґрунтів як наукова дисципліна. Загальні
відомості про ґрунти. Основні поняття і визначення.
Тема 1.2. Інженерно-геологічні дослідження.
Тема 1.3. Ґрунти, їх будівельна класифікація.
Тема 1.4. Деформаційні властивості ґрунтів. Основні положення теорії
розподілу напруг в ґрунтах.
Тема 1.5. Розподіл напруг від власної ваги ґрунту. Вплив
неоднорідності і анізотропії на розподіл напруг в основах.
Тема 1.6. Розподіл напруг по підошві фундаменту, методи визначення
напруг в ґрунтах. Види деформацій.
Тема 1.7. Компресійний стиск. Розрахунок осідання методом
пошарового сумування. Фільтраційні властивості ґрунтів, теорія
фільтраційної консолідації.
Тема 1.8. Загальні уявлення про реологічні процеси. Повзучість. Метод
реологічних моделей. Поняття спадковості.
2.Основи і фундаменти.
Тема 2.1. Загальна класифікація фундаментів і основ. Принципи
проектування основ і фундаментів за граничними станами.
Тема 2.2. Завдання варіантності при проектуванні основ і фундаментів.
Вибір глибини закладання фундаментів
Тема 2.3. Фундаменти та штучні основи, які виготовляються з
вийманням ґрунту. Конструкції фундаментів.
Тема 2.4. Особливості проектування та розрахунку фундаментів.
Тема 2.5. Захист підземних конструкцій будівель і споруд від впливу
вологи.
Тема 2.6. Фундаменти, які виготовляються з з використанням буріння.
Тема 2.7. Опускні колодязі, і кесони. Фундаменти типу «стіна в ґрунті».
Піщані і ґрунтові подушки.
Тема 2.8. Фундаменти малоповерхових будівель.
Тема 2.9. Конструкції фундаментів, які виготовлюються без виймання
ґрунту.

Тема 2.10. Фундаменти у витрамбуваних котлованах.
Тема 2.11. Визначення несучої здатності та проектування фундаментів,
які виготовлюються без виймання грунту.
3. Закріплення основ і підсилення фундаментів. Фундаменти будівель

в особливих ґрунтових умовах.
Тема 3.1. Штучні основи, які створюються з допомогою фізикохімічних процесів.
Тема 3.2. Фундаменти в умовах динамічних навантажень.
Тема 3.3. Закріплення основ і посилення фундаментів.
Тема 3.4. Фундаменти в особливих ґрунтових умовах.

8. Енергозберігаючі технології в будівництві.
Мета дисципліни – підготовка інженерів-будівельників, які: мають
глибокі знання з основ розрахунку теплотехнічних характеристик різних
будівельних матеріалів та оцінки теплотехнічних параметрів огороджуючих
конструкцій і їх довговічності, проектування ефективного теплозахисту
будинків і споруд при їх зведенні та експлуатації, застосування ресурсо- і
енергозберігаючих технологій, які відповідають часовому етапу розвитку
суспільного господарства та різноманітним умовам житлового, цивільного і
промислового будівництва, проектування та правильного виконання
пароізоляції і ефективної системи вентиляції несучих і огороджуючи
конструкцій будівель і споруд.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:
знати
– ефективні види теплоізоляційних матеріалів;
– сучасні теплотехнічні вимоги до будинків і споруд;
– методи усунення та шляхи відвернення конденсації водяної пари в будівельних
конструкціях;
– ефективні способи теплозахисту житлових , цивільних та промислових
будинків і споруд;
вміти:

– визначати теплотехнічні характеристики різних будівельних матеріалів;
– оцінювати теплотехнічні параметри огороджувальних конструкцій;
– проектувати надійну пароізоляцію та ефективний теплозахист будинків і
споруд різного призначення;
– вирішувати питання ефективної експлуатації житлових, громадських та
промислових будівельних об’єктів.
Зміст дисципліни за темами.
1 Еколого-економічні аспекти енергозбереження в будівництві
Тема 1. Аналіз запасів джерел енергії та прогноз споживання первинних
енергоресурсів в Україні. Актуальність економії енергії з екологічної точки
зору.
Тема 2. Завдання законодавства по енергозбереженню. Енергоспоживання
основних секторів економіки України.
Тема 3. Проблеми енергозбереження в житлово-комунальному секторі.
Порівняння втрат теплової енергії на опалення будинків в країнах ЄС. Оцінка
енергозберігаючих заходів у житлових та громадських будинках.
2. Основи теплофізики будівель.
Тема 1. Основні поняття та визначення (теплота, теплопровідність, термічний
опір, теплопередача). Теплопровідність як явище транспорту енергії.
Тема 2.
Допустимі значення опору теплопередачі огороджувальних
конструкцій житлових та громадських будинків згідно ДБН В.2.6-31:2006.
Тема 3 Вимоги до сучасних будівельних матеріалів і технологій. Оцінка
витрат енергії на виробництво будівельних матеріалів в Україні та країнах ЄС.
3. Теплова ізоляція будівель
Тема 1. Номенклатура та основні властивості стінових матеріалів.
Номенклатура та основні властивості теплоізоляційних матеріалів. Резерви
енергозбереження.
Тема 2. Системи ізоляції зовнішніх огороджувальних конструкцій. Система
внутрішньої теплоізоляції.
Тема 3 Система утеплення теплоізоляційними штукатурками. Система
вентильованих фасадів. Система скріпленої теплоізоляції..
Тема 4. Температура стіни та мікроклімат всередині приміщення. Основні
принципи енергозберігаючих заходів
Тема 5. Пасивне будівництво – технологія майбутнього. Характеристики
пасивного будинку.

4. Енергоаудит будинків
Тема 1. Енергетичний паспорт та енергоаудит будинків. Вимоги до
енергоаудиту. Різновиди енргоаудиту. Структура енергетичного паспорту
будинку.
Тема 2. Енергетичний показник будинку та клас енергоіндексації будинків.
Етапи проектування енергоощадних будинків.

ВД 1.9. Будівельна справа в т.ч. робітнича професія.
Мета дисципліни полягає у оволодінні практичними навичками
будівельного фаху.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен:
знати: види основних матеріалів й сумішей, що застосовуються під час
виконання малярних і шпалерних робіт для підготовчих робіт;
способи підготування різних поверхонь для фарбування водними та
неводними фарбами під просте фарбування;
способи підготовки поверхонь для обклеювання стін шпалерами;
способи підготовки різних поверхонь для виконання ремонтних робіт;
способи приготування ґрунтувальних та ремонтно-штукатурних розчинових
сумішей для підготовчих робіт;
правила виконання ґрунтувальних, підмазувальних та ремонтноштукатурних робіт; види, будову, призначення ручного інструменту та
пристроїв для виконання малярних робіт та правила роботи з ними;
правила пожежної та електричної безпеки; правила і норми праці під час
виконання робіт; вимоги до якості підготовлених поверхонь.
уміти: виконувати підготовку різних поверхонь під водне і неводне
фарбування для простого фарбування;
виконувати підготовку поверхонь для обклеювання стін шпалерами;
виконувати приготування малярних сумішей для підготовчих робіт;
здійснювати контроль якості підготовки поверхонь під фарбування.
Зміст дисципліни за темами.
Тема 1. Загальні положення про будівництво.
Значення будівництва для розвитку народного господарства. Основні
напрямки економічного і соціального розвитку будівництва.

Тема 2. Організація виробництва і праці в будівництві
Місце малярних робіт в технологічному процесі будівництва будівель і
споруд.
Організація робочого місця. Організація праці маляра (опорядників).
Тема 3. Інструменти та пристрої для виконання малярних робіт вручну
Класифікація ручних малярних інструментів: ремонту штукатурки;
підготовки поверхні; нанесення ґрунтувального, шпаклювального та
лакофарбового покриття. Інструменти для підготовки різних поверхонь.
Класифікація щіток: за призначенням, за формою, за матеріалом. Вимоги до
щіток. Вибір типу щетини щітки. Класифікація валиків: за призначенням, за
матеріалом, за розміром, за формою, за конструкцією, за довжиною ворси.
Переваги валиків над щітками. Ручки для валиків, решітки та ванночки.
Класифікація шпателів: за призначенням, за розміром, за матеріалом, за
конструкцією. Додаткові інструменти і пристрої: для шліфування поверхонь,
для розмічання поверхонь, перевірки рівності поверхонь. Інструменти
(низькообертова дриль, електроміксер) для приготування розчинових
сумішей із сухих сумішей. Догляд за інструментами до роботи, під час
роботи та після роботи. Умови зберігання. Вимоги безпеки щодо
користування ручним інструментом.
Тема 4. Технологія підготовки та обробки поверхонь під просте водне
фарбування
Загальні відомості про малярні роботи, класифікація та призначення. Вимоги,
що ставляться до поверхонь призначених під пофарбування. Підготовка та
обробка поверхонь (оштукатурених, бетонних, пінобетонних, газобетонних)
під просте водне фарбування (клейове, вапняне, водоемульсійне).
Технологічні операції при підготовці поверхонь: очищення поверхонь від
пилу, бруду, крапель і потьоків розчину; виведення висолів, іржі, грибків,
плям різного походження; згладжування поверхонь; розшивка тріщин;
ґрунтування поверхонь; приготування ремонтно– штукатурних розчинових
сумішей; підмазування тріщин, щілин, вибоїн; шліфування підмазаних місць.
Тема 5. Технологія підготовки та обробки поверхонь під фарбування
Підготовка та обробка поверхонь оштукатурених, бетонних, пінобетонних,
газобетонних, шлакобетонних. Технологічні операції при підготовці
поверхонь: очищення поверхонь від пилу, бруду, крапель і потьоків розчину;
виведення висолів, іржі, грибків, плям різного походження; згладжування
поверхонь; розшивка тріщин; приготування ремонтно-штукатурних
розчинових сумішей; ґрунтування поверхонь; прооліфлювання поверхонь;
підмазування тріщин, щілин, вибоїн; шліфування підмазаних місць
Тема 6. Технологія підготовки та обробки поверхонь під обклеювання
шпалерами

Підготовка та обробка оштукатурених та бетонних поверхонь під
обклеювання шпалерами. Технологічні операції при підготовці поверхонь:
очищення поверхонь від пилу, бруду, крапель і потьоків розчину; виведення
висолів, іржі, грибків, кіптяви, плям різного походження; згладжування
поверхонь; розшивка тріщин; приготування ґрунтувальних та ремонтноштукатурних розчинових сумішей; ґрунтування поверхонь; застосування
готових підмазувальних матеріалів; підмазування тріщин, щілин, вибоїн;
шліфування підмазаних місць. Правила безпеки праці під час підготовки
поверхонь. Правила пожежної та електричної безпеки. Ремонт поверхонь,
обклеєних шпалерами.

ВД 1.10. Практикум з будівельного матеріалознавства.
Метою вивчення практикуму з будівельного матеріалознавства є
освоєння методики дослідження основних будівельних матеріалів, їх
найважливіших властивостей.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен:
Знати:
апаратуру та прилади які використовуються в лабораторіях та
рекомендуємі форми запису результатів випробувань матеріалів та виробів.
Вміти:
практично визначити основні властивості (марки) будівельних
матеріалів;
правильно вибирати будівельні матеріали і вироби при проектуванні і
будівництві споруд різного призначення;
ефективно використовувати будівельні матеріали і вироби в майбутній
інженерній діяльності на основі отриманих знань про їх властивості,
технологію виробництва, вартість та раціональну область використання;
самостійно проводити випробування матеріалів і виробів за
стандартними методиками і вміти роботи висновки про рівень їх якості.

Зміст дисципліни за темами.
1.

Основні властивості будівельних матеріалів.

Поняття будівельні матеріали, будівельні вироби, будівельні
конструкції. Значення будівельних матеріалів для народного господарства.

Значення будівельних матеріалів у зниженні матеріалотрудомісткості і
підвищення продуктивності праці у будівництві. Сировинні ресурси
будівельних матеріалів. Поняття про стандартизацію і їх вплив на
підвищення якості будівництва, класифікація будівельних матеріалів.
2. Залежність властивостей матеріалів від їх складу і будови.
Кристалічна і аморфна структура речовини. Вплив фізичних і хімічних
факторів довкілля на довговічність матеріалів. Структурно-фізичні
властивості. Густина: істинна, середня, насипна, відносна. Пористість.
Гідрофізичні властивості. Вологість, гігроскопічність, водовбиранння,
водопроникність, паропроникність. Гідрофобність та гідрофільність.
Водостійкість, коефіцієнт розм'якшення.Теплофізичні властивості.
Теплопровідність і теплоємність. Залежність теплопродуктивності від
будови, пористість і вологи матеріалів. Вогнестійкість і
вогнетривкість.Фізико-механічні властивості. Міцність при стисканні,
розтягу, вигині. Деформаційні властивості. Твердість, стираємість. Опір
удару і зношенню.Фізико-хімічні властивості. Дисперсність і питома
поверхня.Адгезія і когезія.Експлуатаційні властивості. Атмосферостійкість.
Повітростійкість і морозостійкість. Радіоактивність будівельних матеріалів.
Хімічна стійкість. Біологічна стійкість.
3.

Природні кам'яні будівельні матеріали і вироби з них.

Визначення породоутворюючих мінералів і кам'яних порід.
Найголовніші породоутворюючі мінерали, їх основні властивості.
Класифікація гірських порід, зв'язок між умовами утворення порід і
загальним характером їх будови. Залежність властивостей матеріалів від
складу і будови порід. Найважливіші кам'яні породи (магматичні, осадові,
метаморфічні). Особливості будови та область застосування. Гірські породи,
як сировинна база промисловості будівельних матеріалів. Найголовніші види
виробів з природного каменя, технічні вимоги до них.
4.

Керамічні матеріали і вироби.

Класифікація керамічних матеріалів і виробів. Сировинні матеріали:
пластичні і непластичні. Основні властивості пластичної сировини і основи
технології виготовлення керамічних виробів. Стінові матеріали: цегла
повнотіла, порожниста і пориста, каміння порожнисте. Збірні вироби з
керамічної цегли. Ефективна кераміка. Облицювальні матеріали плитки для
зовнішнього і внутрішнього опорядження. Матеріали для підлог і шляхів,
особливості їх структури, властивості. Теплоізоляційні керамічні матеріали:
прості заповнювачі, діатомові та керамоперлітові вироби. Спеціальні
керамічні вироби: кислототривкі і жаротривкі матеріали. Санітарно-технічні
вироби.

11. Практикум з інженерної геодезії.
Мета дисципліни: поглиблення знань студентів у галузі інженерної
геодезії, набуття теоретичних знань і практичних навичок. Завдання:
вивчення змісту та основних напрямів геодезичної діяльності; оволодіння
методами основних геодезичних робіт, геодезичних зйомок; освоєння
геодезичних інструментів.
Предмет: основні принципи роботи геодезичних приладів, та методика
виконання інженерно-геодезичних робіт та застосовування навиків на
практиці.
У результаті вивчення курсу студент повинен:
знати:
· загальні принципові основи і методи інженерної геодезії;
· основні види топографо-геодезичних робіт;
·



методи побудови геодезичних мереж;
методи розв’язання інженерних задач за топографічними картами та
планами;
методи та геодезичні прилади, якими виконують геодезичні
вимірювання;
вміти:

·

виконувати лінійні, висотні, кутові вимірювання;

·

здійснювати прив’язку пунктів до опорної державної та місцевої
геодезичної мережі;

·

виконувати камеральні роботи за результатами польових робіт;

·

розв’язувати задачі на топографічних картах та планах.
Зміст дисципліни за темами.
1.Види зйомок.
1.1. Теодолітна зйомка
1.2. Нівелювання.
1.3. Тахеометрична зйомка
1.4.Кутові вимірювання
1.5.. Лінійні вимірювання

1.6. Висотна зйомка
2 .Інженерно-геодезичні роботи при будівництві та експлуатації
споруд

12. Зведення і монтаж будівель і споруд.
Метою дисципліни «Зведення і монтаж будівель та споруд» є
підготовка бакалавра-будівельника, який засвоїть теоретичні основи
поєднання впровадження будівельних процесів в один виробничий цикл з
метою отримання кінцевої будівельної продукції у вигляді готових будівель і
споруд.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
- керуючись нормативними матеріалами, використовуючи робочу
документацію, в умовах проектної організації, розробляти проект організації
будівництва і проект виконання робіт;
- розробляти проекти технології і механізації на зведення і монтаж будівель і
споруд із застосуванням безпечних методів виконання робіт та технікоекономічним обґрунтуванням прийнятих методів виконання робіт.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти
повинні:
знати:
як звести (побудувати) ту чи іншу будівлю або споруду з урахуванням
нормативних термінів будівництва;
шляхи підвищення продуктивності праці з дотриманням високої якості
будівництва; потокові методи зведення будівель і споруд;
методику розробки календарних графіків на зведення і монтаж будівель і
споруд; зміст і структуру проекту виконання робіт; регламентуючі
положення та термінологію в будівництві.
вміти:
виконувати вибір механізмів та засобів механізації за технічними
параметрами; розробляти календарні графіки на окремі цикли будівельномонтажних робіт, а також на об’єкт в цілому; виконувати суміщення
(паралельне виконання) будівельних процесів, пов’язаних з виконанням
спеціальних електромонтажних та сантехнічних робіт;
проектувати спеціалізований та об’єктний потоки; розробляти та проектувати
елементи будівельного генерального плану.

Зміст дисципліни за темами.
1. Організаційно-технологічні рішення підготовчого періоду та зведення
будівель з індустріальних конструкцій
Тема 1. Організаційно-технологічні рішення підготовчого періоду
1. Технологічне проектування та підготовчі роботи до будівництва.
2. Послідовність виконання робіт та зведення будівель.
3. Будгенплан, складування матеріалів та конструкцій.
4. Геодезичне забезпечення точності зведення будівель та споруд.
Тема 2. Технологія зведення будівель із конструкцій індустріального
виготовлення
1. Методи монтажу промислових будівель та споруд.
2. Монтаж одноповерхових промислових будівель з залізобетонним
каркасом.
3. Конвеєрне збирання та великоблочний монтаж одноповерхових будівель.
4. Зведення багатоповерхових будівель.
5. Зведення великопанельних будівель.
6. Монтаж будинків із об’ємних блоків.
7. Зведення будівель методом підйому перекриттів та поверхів.
8. Зведення будинків із цегляними стінами.
9. Зведення будинків із використанням дерев’яних конструкцій.

2. Технологія зведення будівель із монолітного залізобетону, технологія
зведення будинків у специфічних умовах, технологія покрівельних робіт
Тема 1. Технологія зведення будівель із монолітного залізобетону
1. Будівельно-конструктивні особливості зведення будинків із монолітного
залізобетону.
2.Комплексне виробництво бетонних та залізобетонних конструкцій.
3. Зведення будинків у розбірно-переставній опалубці.

4. Зведення будинків у опалубці що переміщується горизонтально та
вертикально.
5. Зведення будинків у спеціальних опалубках.
Тема 2. Технологія зведення будівель у специфічних умовах.
1. Технологія зведення малоповерхових будівель із легких конструкцій.
2. Зведення будівель в умовах щільної міської забудови.
3. Зведення будівель в умовах техногенно-забруднених територій.
4. Технологія реконструкції будівель.
Тема 3. Технологія покрівельних робіт.
1. Організаційно-технологічне рішення під час улаштування покрівель.
2. Конструктивні рішення та технологія улаштування вентиляцій плоских
покрівель.
3. Конструктивні рішення та технологія улаштування вентиляцій похилих
покрівель.
3. Технологія зведення заглиблених споруд, технологія монтажу
металевих споруд, залізобетонних резервуарів, великопрогінних будівель
та споруд та зведення підземних споруд
Тема 1. Зведення заглиблених споруд.
1. Організаційно-технологічні рішення під час улаштування гідроізоляції.
2. Організаційно-технологічні рішення під час бетонування днищ.
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Тема 2. Технологія монтажу металевих споруд, залізобетонних
резервуарів та великопрогінних будівель та споруд.
1. Технологія зведення металевих веж.
2. Технологія зведення щогл.
3. Технологія зведення труб.
4. Технологія зведення залізобетонних резервуарів.
5. Технологія зведення великопрогінних будівель та споруд.

Вибірковий блок 2.
1. Технологія монолітного бетону.
Мета дисципліни – вивчення науково-теоретичних положень сучасної
технології монолітного бетону і оволодіння практичними методами
проектування технологічних процесів.
Задачами вивчення дисципліни є отримання необхідних науковотеоретичних положень сучасної технології будівельного виробництва, які
дозволили б майбутньому бакалавру обирати та обґрунтовувати найбільш
раціональні практичні методи проектування технологічних процесів з
використанням найсучасніших матеріалів та механізмів.
В результаті вивчення данної дисципліни студенти повинні
знати –основні напрямки розвитку технології будівельного виробництва,
види і особливості будівельних процесів при зведенні будинків і споруд, з
монолітного бетону,потрібні ресурси, технічне і тарифне нормування, вимоги
та забезпечення охорони праці і навколишнього середовища, вимоги до
якості будівельної продукції і методи її забезпечення;
вміти – визначити склад робочих операцій і будівельних процесів
монолітного бетону, обгрунтовано вибирати метод виконання будівельного
процесу і необхідні технічні засоби (у тому числі з виконанням
обчислювальної техніки), розраховувати обсяги будівельних робіт,
розробляти технологічні карти будівельних процесів монолітного бетону.
Зміст дисципліни за темами
1.Основні положення технології процесів монолітного бетону і залізобетону..
2.Процес опалубки.
3. Армування конструкцій.
4.Вкладання бетону.
5.Зміст інструктора процесу.
6.Витримка бетону і розпалубка конструкцій.
7.Особливості технології ведення даних робіт в екстремальних умовах.
8.Бетонні та залізобетонні роботи.

2. Транспортні шляхи та сполучення.
Мета дисципліни – вивчити проблеми і задачі, що пов’язані з роботою
різних видів транспорту в містах, уявити собі, що жоден виробничий процес
не може обходитися без пасажирського, вантажного та інших видів

транспорту. Висвітлити проблеми пов’язані з будівництвом автомобільних
доріг і міських шляхів сполучення, а також інженерних споруд на них.
Завдання дисципліни полягає в вивченні міського і зовнішнього
транспорту, основних інженерних споруд, що формують квартали міст,
дороги, розв’язки, автотранспортні споруди та ін.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні
знати:
- транспорт, як елемент інфраструктури суспільства;
- види транспорту, рухомий склад, вибір і координацію їх використання;
- шляхи сполучення та їх характеристика і взаємозв’язок;
- інженерні споруди на шляхах сполучення ;
- основи технологій вишукування, проектування, будівництва та
експлуатації автомобільних доріг та споруд на них.
вміти:
- визначати обсяг перевезень, інтенсивності руху та його складу;
- основні технічні нормативи для проектування дороги;
- типові конструкції земляного полотна, ширину і пропускну здатність
дороги.
Зміст дисципліни за темами
Тема1.
Місто і виробництво.
Тема2.
Зовнішній транспорт:.
Тема3.
Міський транспорт
Тема4.
Інженерні споруди:,
Тема5.

Класифікація міських вулиць та доріг.
Планувальні схеми.
Проектування міських вулиць у плані.
Перехрещення міських доріг в одному рівні.
Перехрещення міських доріг в різних рівнях.
Тема 6.
Вишукування і проектування міських вулиць і доріг.
Проектування поперечного профілю.
Проектування поздовжнього профілю вулиці.
Основи вертикального планування міських вулиць і доріг.
Тема7.
Проектування земляного полотна.
Дорожній одяг і його основи проектування.
Розрахунок нежорсткого та жорсткого дорожнього одягу.

3. Будівельна механіка (с.к).
Основною метою викладання дисципліни є формування у майбутніх
фахівців знань і навичок застосування основних законів, принципів та
методів класичної механіки та опору матеріалів у інженерній практиці
проектування, розрахунку і зведення будівельних конструкцій.
Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладання
дисципліни, є теоретична та практична підготовка студентів з питань:
 Розрахунку статично невизначених стержневих систем за методом сил;
 Розрахунку стержневих систем за методом кінцевих єлементів;
 Розрахунку стійкості пружних стержневих систем;
 Врахування динамічного характеру навантажень.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні
знати:
– методи і засоби визначення внутрішніх зусиль, діючих в стержневих
елементах статично невизначених будівельних конструкцій, в тому числі
під впливом динамічного навантаження.
вміти:

– визначати внутрішні зусилля, що виникають в стержневих елементах
статично невизначеної будівельної конструкції під дією нерухомого чи
рухомого навантаження;
– оцінювати стійкість елементів стержневих конструкцій;
– врахувати динамічний характер навантажень;
– визначити напружений стан балочних систем, які взаємодіють з ґрунтом, а
також висячих та оболонкових систем.
Зміст дисципліни за темами
Розділ 1. Статично невизначені стержневі системи. Метод сил.
Тема 1.1. Статично невизначені стержневі системи. Зайві зв’язки і зайві
невідомі. Ступінь статичної невизначеності. Властивості статично
невизначених стержневих систем. Інваріантність формули Максвелла-Мора
відносно вибору стану для статично невизначених стержневих систем.
Тема 1.2. Метод сил. Основна система. Зайві невідомі і базисні стани в
методі сил. Система рівнянь методу сил і її формування на основі
формул Максвелла-Мора.
Тема 1.3. Визначення переміщень в статично визначених системах при
силових навантаженнях, дії температури і нерівномірному просіданні опор
Розділ 2. Загальна стійкість пружних стержневих систем.
Тема 2.1. Робота під навантаженням і розрахунок елементів конструкцій.
Види напружень і їх врахування при розрахунку елементів конструкцій.
Тема 2.2. Умова пластичності. Врахування розвитку пластичних
деформацій при розрахунку конструкцій.
Тема 2.3. Граничні стани і розрахунок розтягнутих елементів.
Тема 2.4. Граничні стани і розрахунок. елементів, що згинаються.
Розрахунок в межах пружності. Робота і розрахунок елементів. що згинаються
з врахуванням розвитку пластичної деформації.
Тема 2.5. Перевірка загальної стійкості елементів, що згинаються.
Тема 2.6. Граничні стани і розрахунок пружних стержнів, що стиснуті
осевою силою. Розрахунок на міцність. Перевірка стійкості прямих центровостиснутих стержнів. Перевірка стійкості прямих позацентрово-стиснутих і
стинуто-зігнутих стержнів.
Розділ 3. Місцева стійкість пружних стержневих систем.
Тема 3.1. Перевірка місцевої стійкості елементів. Пояси балок і колон.
Тема 3.2. Стінки центрово-стиснутих колон складеного перерізу.
Тема 3.3. Стінки позацентрово-стиснутих колон складеного перерізу.
Тема 3.4. Стінки балок складеного перерізу.
Розділ 4. Основи динаміки стержневих систем.

Тема 4.1. Основні поняття та припущення динаміки стержневих систем.
Види та характеристики коливань систем. Види динамічних навантажень.
Ступені вільності мас, що коливаються.
Тема 4.2. Власні коливання систем з одним ступенем вільності. Вплив
в’язкого опору системи на параметри власних коливань.
Тема 4.3. Вимушені коливання систем з одним ступенем вільності.
Вплив в’язкого опору системи на динамічні переміщення маси при вимушених
коливаннях.
Тема 4.4. Власні коливання пружних систем з багатьма ступенями
вільності зосереджених мас. Коливання систем з двома ступенями вільності.
Тема 4.5. Системи з нескінченою кількістю ступенів вільності.
Вимушені коливання пружних систем з багатьма ступенями вільності
зосереджених мас. Власні та вимушені коливання балок з рівномірно
розподіленою масою.
Тема 4.6. Динамічний розрахунок рам з урахуванням власної ваги
елементів.
4.

Нові матеріали та конструкції в будівництві

Основна мета викладання дисципліни полягає в набутті студентами
професійних знань та умінь в галузі конструювання будівельта споруд з
урахуванням нових інноваційних матеріалів та технологій.
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: вивчення наявних
матеріалів для їх використання у всіх будівельних несучих та огороджуючих
конструкціях.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні
знати:
- інженерні методи розрахунку різних будівельних конструкцій;
- типи основних матеріалів, які використовуються в різних конструкціях;
- принципи оптимального проектування конструкцій та основ.
Вміти:
- розробляти проекти різних видів будівельних конструкцій з підбором
оптимальних матеріалів та технологій;
- визначати основні нормативні навантаження для проектування визначеного
типу покриття;
- визначати склад матеріалів в конструкції в залежності від призначення,
величини нормативного навантаження, кліматичних і геологічних умов;

- навести рівноцінні варіанти покриттів різних типів для подальшого
порівняльного аналізу;
- використовувати інноваційні матеріали та технології для проведення робіт з
експлуатаційного утримання будівель і споруд.
Зміст дисципліни за темами.
1. Матеріали та технології улаштування підлог.
2. Матеріали та технології утеплення фасадів.
3. Матеріали та технології декоративного опорядження фасадів.
4. Матеріали та технології реставрації фасадів.
5. Матеріали та технології плиткового облицювання.
6. Матеріали та технології гідроізоляційних робіт.
7. Матеріали та технології відновлення та захисту бетонних і
залізобетонних конструкцій.

4. Організація будівництва (с.к).
Мета та завдання вивчення дисципліни: оволодіння теоретичними
знаннями з питань управління системою матеріально-технічного
забезпечення будівництва, оволодіння інструментарієм, методикою розробки
комплексу виробничих планів для будівельних організацій та набуття
додаткових (розширених, поглиблених) практичних вмінь і навичок в
організації виробничої діяльності в будівельній галузі.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні
знати:
- основні принципи, якими необхідно керуватися при проектуванні,
організації і зведення окремих будинків і споруд.
вміти:
- застосовувати необхідну проектну і проектно-технологічну документацію,
нормативні положення і методи для забезпечення споруд, необхідними
матеріально-технічними ресурсами в процесі спорудження об’єктів;
- користуватися методами організації технологічних процесів при
спорудженні конкретних будівельних об’єктів з метою отримання
найефективніших результатів.

Зміст дисципліни за темами.
1. Організація матеріально-технічного постачання.
Основні принципи організації та розвитку матеріально-технічної бази
будівництва. Джерела постачання матеріально-технічних ресурсів. Логістика.
Облік та контроль за витратою матеріалів.
1.
Організація виробничо-технологічної комплектації.
Система виробничо-технічної комплектації. Організація виробничокомплектуючих баз. Контейнеризація та пакетування будівельних матеріалів
2.
Організація та експлуатація парка будівельних машин.
Загальні положення організації та експлуатації парка будівельних машин.
Розрахунок потреби в будівельних машинах. Організаційні форми
експлуатації парка будівельних машин. Методи обліку та показники роботи
будівельних машин
3.
Організація транспорту в будівництві.
Загальні положення організації транспорту в будівництві. Система
спеціалізованих автотранспортних засобів. Організація автотранспорту в
будівництві.
5.Теоретичні основи, технологія та техніка управління .
Функції та методи управління. Виробничі системи. Інформація як основа
управління. Рішення як продукт управління. Етапи та методи переговорів.
Загальні положення техніки управління. Засоби оргтехніки. Інтегровані
комп’ютерні системи управління.
6.Оперативне планування будівельного виробництва.
Загальні положення оперативного планування будівельного виробництва.
Розробка місячних оперативних планів. Тижнево-добове оперативне
планування. Оперативне планування та управління будівництвом на основі
сітьових графіків. Диспетчеризація в будівництві. Оперативне управління
окремим Проектом за кордоном.
7.Управління якістю будівництва
Введення в експлуатацію будівель та споруд. Загальні положення управління
якістю будівництва. Організація контролю якості за кордоном. Будівельні
норми, правила та стандарти. Організація контролю якості будівельномонтажних робіт. Організація прийомки об’єктів в експлуатацію.
8.Документація в будівництві.
Організація діловиробництва. Договори (контракти) в будівництві.
Оперативна виконавча документація. Документація на зміни в ході робіт.
9.Будівельні ризики та страхування.
Етика та соціальна відповідальність бізнесу. Організаційно-технологічна
надійність систем управління в будівництві. Поняття ризику. Види страхових
полісів в будівництві. Бонди та залоги. Тенденції в управлінні ризиками.

Освітньо-кваліфікацфйний рівень «магістр»
ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
1. ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Мета дисципліни: формування у майбутніх фахівців магістрів
машинобудівних та ремонтних підприємств необхідних їм знань щодо стану і
проблем охорони праці в галузі та цивільного захисту відповідно до
спеціалізації їх підготовки, складових і функціонування системи управління
охороною праці та цивільного захисту, методів і засобів забезпечення умов
виробничого середовища і безпеки праці згідно з чинними законодавчими та
іншими нормативно-правовими актами
Завдання вивчення дисципліни передбачає забезпечення гарантії
збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах
машинобудівних та ремонтних підприємств через ефективне управління
охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за
колективну та власну безпеку, а також засвоєння магістрантами новітніх
теорій, методів і технологій з прогнозування надзвичайних ситуацій (НС),
побудови моделей їх розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування
комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу,
населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах НС, локалізації та
ліквідації їх наслідків.
Предмет дисципліни – охорона праці в галузі та цивільний захист.
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни магістрант повинен:
Знати:
- суть поняття, мету, підсистеми та структурну схему побудови
системи управління охороною праці господарства (СУОПГ);
- обов’язки власника щодо створення і забезпечення функціонування
СУОПГ;
- специфіку роботи служби охорони праці підприємства в СУОПГ;
- роль, права, функціональні обов'язки кожного працівника в СУОП
автомобільного підприємства;
- участь трудового колективу та роль громадських об'єднань в СУОП;
- класи робіт за показниками шкідливості та небезпечності факторів
виробничого середовища, важкості та напруженості трудового
процесу;
- фактори, які можуть спричинити професійні захворювання;
- заходи та засоби поліпшення стану виробничого середовища та
напрями зниження напруженості трудового процесу;
- травмонебезпечні робочі місця і професії та розподіл виробничого
травматизму за причинами (технічні, організаційні, незнання або
невиконання вимог безпеки тощо);

- основні напрями попередження виробничого травматизму;
- фактори пожежної небезпеки і причини пожеж на галузевих об'єктах;
- категорії та класи вибухонебезпечності галузевих об'єктів (їх
приміщень);
- заходи і засоби системи попередження пожеж та протипожежного
захисту;
- методи та інструментарій моніторингу НС, побудову моделей
(сценаріїв) їх розвитку та оцінки їх соціально-економічних наслідків.
Уміти:
- проконтролювати дотримання вимог щодо проведення навчання
працівників підприємств з питань охорони праці;
- сформулювати вимоги до СУОП щодо конкретного підприємства
галузі чи його підрозділу;
- визначити клас умов праці за показниками шкідливості та
небезпечності за окремими факторами або при комплексній дії
декількох факторів виробничого середовища, важкості та
напруженості трудового процесу;
- визначити першочергові заходи і засоби поліпшення стану
виробничого середовища для умов автотранспортної галузі і
розробити технічні рішення (з розрахунковим обґрунтуванням) щодо
поліпшення стану виробничого середовища за окремими факторами
для умов автотранспортної галузі;
- розробити пропозиції щодо зниження напруженості праці та тяжкості
робіт за окремими професіями та характером робіт в галузі;
- визначити коло своїх обов’язків за напрямом професійної діяльності
з урахуванням завдань з ЦЗ.
Мати навички:
- визначення коефіцієнта частоти, тяжкості травматизму та виробничих
втрат;
- визначення першочергових напрямів робіт щодо профілактики і
попередження виробничого травматизму;
- визначення категорії і класу вибухо-пожежної небезпеки щодо
галузевих об'єктів;
- визначення факторів пожежної небезпеки галузевих об'єктів;
- визначення типів і кількість первинних засобів гасіння пожежі;
- визначення вимог щодо стаціонарних засобів гасіння пожежі;
- визначення вимог щодо обладнання приміщень галузевих об'єктів
засобами автоматичної пожежної сигналізації;
- проведення ідентифікації, дослідження умов виникнення і розвитку НС
та забезпечення скоординованих дій щодо їх попередження на об’єктах
господарювання відповідно до своїх професійних обов’язків;
- обрання та застосування методик з прогнозування та оцінки
обстановки в зоні НС, розрахунку параметрів вражаючих чинників джерел НС,
що контролюються і використовуються для прогнозування, визначення складу

сил, засобів і ресурсів для подолання наслідків НС.
Зміст дисципліни за темами
1. Міжнародні норми в галузі охорони праці.
2. Моніторинг та сценарний аналіз виникнення і розвитку надзвичайних
ситуацій.
3. Система управління охороною праці в галузі. Структурні підрозділи
та їх функціональні обов’язки.
4. Планування заходів з питань цивільного захисту.
5. Вимоги безпеки при профілактичному обслуговуванні і ремонті
транспортних засобів
6. Захист населення і територій в умовах надзвичайних ситуацій.
7. Вимоги безпеки до устаткування, пристроїв, інструменту та
обладнання транспортних засобів.
8. Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах
радіоактивного, хімічного і біологічного зараження.
9. Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування
нещасних випадків.
10. Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків
надзвичайних ситуацій.
11. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного
захворювання на виробництві.
12. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного
захисту.
13. Заходи та засоби системи попередження пожежі на підприємствах
автомобільної галузі.
14. Спеціальна функція у сфері цивільного захисту.

2 . Методи інженерного аналізу експериментальних даних
Мета дисципліни: формування здатності до збору та обробки
експериментальних даних і на підставі аналізу вихідної експериментальної
інформаці з використанням понять і методів теорії ймовірностей та
математичної статистики, встановити закономірності протікання фізичних
процесів та на основі отриманих даних зробити правильні висновки.
Завдання дисципліни: усвідомлення і засвоєння теоретичних та
практич- них основ статистично-імовірносних методів організації та реалізації
експери- ментів, обробки та аналізу отриманих експериментальних даних з
метою пода- льшого складання математико-статистичної моделі дослідженого
технологічно- го процесу (об’єкту)
Предмет дисципліни: математико-статистичні методи постановки і
реалізації пасивних та активних багатофакторних експериментів, обробки екс-

периментальних даних, складання математико-статистичних моделей
процесів та їх перевірки.
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни магістрант повинен:
Знати :
основні поняття математичної статистики та математичні методи
моделювання.
Вміти:
застосовувати методи математичної обробки експериментальних даних
за допомогою яких показники, отримані в ході експерименту, можна
узагальнювати, приводити в систему, виявляючи приховані в них
закономірності, зв'язки, що існують між досліджуваними в експерименті
змінними величинами, та оцінювати їх точність та достовірність
.
Зміст дисципліни за темами
Основні поняття теорії ймовірностей
Генеральна сукупність. Частота
Середня арифметична величина
Середнє квадратичне відхилення. Дисперсія
Визначення помилки репрезентативності
Оцінка достовірності різниць між групами за критерієм
Стьюдента
7. Оцінка достовірності різниць між групами за критерієм Фішера
8. Оцінка достовірності різниць між групами за методом кутів (φметод).
9. Кореляція. Коефіцієнт кореляції
10.Аналіз і теоретична інтерпретація отриманого фактичного
матеріалу
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3. Технологія зведення спеціальних будівель і споруд.
Мета дисципліни:
формування здатністі до творчого підходу у вирішенні завдань
удосконалення технології, механізації та організації будівельно-монтажних
робіт при зведенні спеціальних споруд, які відрізняються від звичайних
будівель архітектурно-планувальними і конструктивними рішеннями.
Завдання дисципліни: забезпечення професійної підготовки
спеціалістів до виробничої і проектної діяльності; ознайомлення з
індустріальною технологією сучасного сільськогосподарського будівництва;
методикою проектування будівельних процесів.
Предмет дисципліни: законодавча та нормативна база, а також
спеціальньна і навчальна література, що дають можливість професійно
орієнтуватися в питаннях зведення спеціальних споруд.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни магістрант повинен:






Знати:
особливості проекту організації будівництва, проекту виробництва
робіт, особливості технологічної карти,
карти трудових процесів, призначення, склад і правила проектування
об'єктних будгенпланів в ув'язці з проектуванням генеральних планів
будівництва,
особливості зведення спеціальних будівель і споруд з урахуванням
умов будівництва;
Вміти:

визначити технологічні параметри та складати виробничі завдання на
виконання робіт по зведенню спеціальних будівель та споруд,



аналізувати специфічні особливості послідовного, паралельного та
поточного методів виробництва робіт,
враховувати специфіку підготовчого періоду будівництва.



Зміст дисципліни за темами
1. Технологія виконання підготовчих робіт.
2. Технологія виконання земляних робіт.
3.Технологія улаштування фундаментів мілкого залягання на природній
основі.
4 . Технологія улаштування пальових фундаментів
5. Технологія і організація робіт по виконанню цегляної, бутової і
бутобетонної кладки.
6. Технологія виконання бетонних і залізобетонних робіт.
7. Технологія виконання підготовчих робіт.
8. Укрупнена зборка монтуємих конструкцій.
9. Основні вимоги до монтажу будівельних конструкцій.
10. Монтаж
основних
несучих
елементів
каркасу
сільськогосподарських будівель.
11. Монтаж
основних
несучих
елементів
каркасу
сільськогосподарських будівель.
12. Монтаж огороджуючих
конструкцій
сільськогосподарських
будівель.
13. Компоновка, типи, об'ємно-планувальні рішення елеваторів.
14. Силосні корпуса і робочі будівлі зернових елеваторів.
15. Загальні відомості монтажу зернових елеваторів.
16. Зведення підсилосних поверхів.
17. Монтаж силосної частини.
18. Монтаж надсилосного поверху.

4. Основи теорії надійності будівель і споруд
Мета дисципліни: формування здатності разраховувати будівлі і
споруди методами, основні положення яких повинні бути спрямовані на
забезпечення безвідмовної роботи конструкцій і основ та здатності зберігати
задані експлуатаційні якості протягом певного терміну служби з урахуванням
мінливості властивостей матеріалів, грунтів, навантажень і впливів,
геометричних характеристик конструкцій, умов їх праці, а також ступеня
відповідальності.
Завдання дисципліни: поглиблена наукова підготовка магістрантів
шляхом ознайомлення з основними положеннями теорії надійності, методами
оцінювання надійності та довговічності будівельних конструкцій і виробів,
вивчення практичних методів статистичного дослідження й нормування
навантажень на будівельні конструкції
Предмет дисципліни:
методи визначення показників надійності
будівельних конструкцій і виробів, дослідження й нормування навантажень на
будівельні конструкції.
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни магістрант повинен:
Знати :
основні поняття теорії надійності, компоненти та показники надійності, моделі
відмов і методи оцінювання надійності й довговічності будівельних
конструкцій та виробів, ймовірнісні моделі навантажень, методи
статистичного дослідження й нормування
Вміти:
виконувати статистичні дослідження технічних характеристик
будівельних матеріалів і навантажень на будівельні конструкції, визначати
параметри поширених імовірнісних моделей навантажень та їх розрахункові
значення за наявними статистичними даними, оцінювати показники
надійності елементів несучих будівельних конструкцій з використанням
простих імовірнісних моделей.
.Зміст дисципліни за темами
1. Проблема надійності та її значення для сучасного будівництва.
Основні поняття, терміни та визначення теорії надійності.
Показники надійності та довговічності будівельних конструкцій і виробів
2. Базові поняття теорії ймовірностей і математичної статистики.
Випадкові величини, їх числові характеристики та закони розподілу.
Поширені закони розподілу випадкових величин.
Поняття про випадкові процеси та поля.
3. Порядок статистичної обробки вибірок випадкових величин.
Визначення числових характеристик і побудова гістограми розподілу.
Вибір закону розподілу на підставі статистичного аналізу дослідних даних.

4. Засоби забезпечення надійності технічних об’єктів.
Метод граничних станів як засіб регулювання надійності.
Граничні нерівності та розрахункові параметри методу граничних станів
5. Імовірнісна природа та принципи нормування розрахункових
параметрів методу граничних станів.
Нормування характеристик міцності будівельних матеріалів.
6. Класифікація навантажень на будівельні конструкції та їх
розрахункових значень.
Загальні принципи нормування навантажень і впливів на будівельні
конструкції.
7. Дослідження та нормування постійних навантажень від власної
маси конструкцій. Дослідження та нормування технологічних навантажень
на перекриття. Особливості нормування кліматичних навантажень і впливів
за ДБН В.1.2-2:2006.
8. Фізична природа та експериментальні дослідження навантажень
від мостових і підвісних кранів. Імовірнісне подання та нормування кранових
навантажень. Навантаження від мостових і підвісних кранів у ДБН В.1.22:2006.
9. Проблема урахування спільної дії випадкових навантажень при
розрахунках несучих будівельних конструкцій. Дослідження та нормування
коефіцієнтів сполучення. Порядок урахування спільної дії навантажень в
ДБН В.1.2-2:2006.
5. НАУКОВА ПРАКТИКА
Мета практики: формування у магістрів загальнокультурних,
особистих і професійних компетенцій, спрямованих на закріплення та
поглиблення теоретичної підготовки, оволодіння вміннями та навичками
самостійно ставити завдання, аналізувати отримані результати і робити
висновки, придбання та розвиток навичок ведення наукової роботи.
Завдання практики: придбання магістрантами знань і умінь,
необхідних для виконання наукової роботи при дослідженні процесів і систем
будівельного комплексу.
Знання та вміння, що формуються під час проходження практики.
Після проходження практики магістрант повинен:
Знати:
- методику складання плану науково-дослідницької роботи;
- методику виконання бібліографічної роботи і патентного пошуку із
залученням сучасних інформаційних технологій;
- методи наукового дослідження;
- методику обробки, аналізу та інтерпретації отриманих результатів
дослідження з урахуванням наявних літературних даних.
Уміти:
- формулювати цілі і ставити задачі дослідження;

- складати план науково-дослідницької роботи;
- виконувати бібліографічні роботи і патентний пошук із залученням
сучасних інформаційних технологій;
- вибирати необхідні методи наукового дослідження, удосконалювати
існуючі та розробляти нові методи, виходячи з конкретних завдань
наукового дослідження;
- обробляти, аналізувати та інтерпретувати отримані результати
дослідження з урахуванням наявних літературних даних;
- подавати підсумки виконаної роботи у вигляді звіту, реферату та
наукової статті, оформлених згідно з прийнятими вимогами із
залученням сучасних засобів редагування і друку.

6. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА
Мета практики: набуття магістрантами досвіду самостійної науководослідної роботи та опрацювання методики її проведення, поглиблення
теоретичних знань у галузі інженерної механіки, підбір фактичного матеріалу
для написання магістерської кваліфікаційної роботи, формування вмінь і
навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел.
Завдання практики: ознайомлення зі структурою, науковою
проблематикою та результатами наукової роботи академічних і галузевих
інститутів та їх провідних спеціалістів щодо обраного напряму досліджень;
– вивчення теоретичних класичних джерел за обраною науковою
проблемою, пов’язаною зі спеціалізацією кафедри та відповідно до наукової
проблеми дослідження щодо магістерської роботи;
– визначення стану розробки питань обраної наукової проблеми у
вітчизняній та іноземній літературі;
– визначення структури та основних завдань магістерського
дослідження;
– оволодіння методикою обробки та аналізу статистичних даних;
– апробація основних теоретичних та практичних рекомендацій
магістерської роботи (у формі виступів на конференціях, написанні наукових
статей, рекомендацій до органів влади й управління тощо).
Знання та вміння, що формуються під час проходження практики.
Після проходження практики магістрант повинен:
Знати:
– патентні і літературні джерела за розроблювальною темою з метою їх
використання при виконанні випускної кваліфікаційної роботи;
– методи дослідження і проведення експериментальних робіт;
– правила експлуатації приладів і установок;
– методи аналізу та обробки експериментальних даних;
– фізичні і математичні моделі процесів і явищ, що відносяться до
досліджуваного об'єкта;

– інформаційні технології в наукових дослідженнях, програмні
продукти, що відносяться до професійної сфери;
– вимоги до оформлення науково-технічної документації;
– порядок упровадження результатів наукових досліджень і розробок.
Уміти:
– проводити аналіз, систематизацію та узагальнення науково-технічної
інформації за темою досліджень;
– проводити теоретичне чи експериментальне дослідження в рамках
поставлених
задач,
включно
математичний
(імітаційний)
експеримент;
– аналізувати вірогідності отриманих результатів;
– проводити порівняння результатів дослідження об'єкта розробки з
вітчизняними і закордонними аналогами;
– аналізувати наукову і практичну значимість проведених досліджень,
а також техніко-економічну ефективність розробки;
– підготувати заявку на патент чи на участь у гранті.
7. ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Мета магістерської роботи: проведення теоретичних та практичних
досліджень, поглиблене осмислення професійної проблеми, розробка
інноваційних пропозицій у певній сфері будівництва або наукової діяльності
та рекомендацій щодо їх упровадження.
Завдання магістерської роботи: дослідження об’єкту, наукове
обґрунтування результатів дослідження та практичне використанні їх у галузі
будівництва та цивільної інженерії.
Знання та вміння, що формуються під час виконання магістерської
роботи. Після виконання магістерської роботи магістрант повинен:
Знати:
– методологію, яка дозволяє аналізувати, оцінювати і порівнювати
альтернативи, генерувати оригінальні ідеї з галузі будівництва;
– методи проведення сучасних експериментів;
– методи аналізу та обробки експериментальних даних;
– фізичні і математичні моделі процесів і явищ, що відносяться до
досліджуваного об'єкта;
– інформаційні технології в наукових дослідженнях, програмні
продукти, що відносяться до ої сфери будівництва та цивільної
інженерії;
– вимоги до оформлення науково-технічної документації;
– порядок упровадження результатів наукових досліджень і розробок.
Уміти:
– перевести одержувані знання в інноваційні технології, перетворюючи
нові знання в конкретні пропозиції, демонструючи творчість та
гнучкість у застосуванні знань, досвіду і методів;

– аналізувати, оцінювати і порівнювати альтернативи, що стосуються
проблеми, уміти генерувати та оптимізувати нові рішення;
– проводити наукові дослідження на сучасному рівні, виконувати
натурні та імітаційні експерименти, давати обґрунтовану
інтерпретацію отриманим результатам;
– узагальнювати і готувати до публікації результати наукових
досліджень;
– оцінювати вплив рішень, що приймаються, на навколишнє
середовище і соціум, мати професійну й етичну відповідальність за
сталий розвиток суспільства;
– представляти результати своєї роботи у вигляді звітів, статей,
рефератів, використовуючи сучасні засоби презентації.

ЦИКЛ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
Вибірковий блок 1
1.Реконструкція будівель і споруд
Мета дисципліни: формування компетентності в оцінках стану будівель і
виконанні комплексу ремонтно-будівельних робіт, направлених на
перевлаштування або відтворення окремих конструктивів або всієї будівлі в
цілях вдосконалення або зміни її функціонального призначення і
продовження терміну подальшої експлуатації.
Завдання дисципліни: підготовки у вищий школі сучасного фахівця,
який може творчо аналізувати науково-технічні та інформаційні джерела,
обґрунтувати мету, ставити і вирішувати задачі в галузі технології нового
будівництва, реконструкції, ремонту і реставрації будинків і споруд.
Предмет дисципліни: інженерні задачі при проектуванні технології
зведення споруд і технології ремонту і реконструкції на основі застосування
сучасних будівельних конструкцій і матеріалів, комплексної механізації
будівельних, ремонтних і монтажно-демонтажних процесів, передових
методів організації праці.
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни магістрант повинен:
Знати :
основні методи економічного обгрунтування реконструкції, теоритичні
положення, принципи і основні методи підсилення існуючих конструкцій і
елементів та виконання робіт при реконструкції будівель і споруд.
Вміти:
виконувати економічного обгрунтування реконструкції, розраховувати і
конструювати підсилення конструктивних елементів будівель,що

реконструються, покращувати якість і несучу здатність основи, визначити
технологічний режим та межі допустимих параметрів здійснення будівельномонтажних робіт в умовах реконструкції; визначати склад та робочі
параметри технологічних комплексів будівельних машин та засобів малої
механізації в умовах реконструкції;
Зміст дисципліни за темами
1. Загальні питання реконструкції будинків та споруд.
2. Оцінка технічного стану будинків, споруд та їхніх конструктивних
елементів.
3. Реконструкція і підсилення основ та фундаментів.
4. Реконструкція і підсилення кам’яних конструкцій.
5. Реконструкція та підсилення залізобетонних конструкцій.
6. Реконструкція і підсилення металевих конструкцій, їхнє
розвантаження.
7. Реконструкція будинків і споруд без введення елементів підсилення.
2. Проектування промислових будівель і споруд (СК)
Мета дисципліни: формування здатності до творчого підходу у
питаннях проектування промислових будівель на основі органічного
поєднання виробничо-технологічних, технічних, художньо-естетичних,
економічних та екологічних вимог.
Завдання дисципліни: - підготовка фахівців які повинні вміти
проектувати будівлі промислових підприємств з рішенням задач
благоустрою і зовнішніх інженерних сітей;
Предмет дисципліни:
методика проектування проектування
промислових будівель згідно з положеннями будівельних норм
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни магістрант повинен:
Знати :
основні принципи формування архітектури промислових будівель та їх
конструкцій ; містобудівельні, функціональні та архітектурнопланувальні основи проектування.
Вміти:
виконувати об’ємно-планувальну схему промислових будівель;
розробляти раціональні архітектурно конструктивні схеми промислових
будівель;
конструювати каркаси одноповерхових промислових
будівель; визначити діючі навантаження та розрахункові зусилля в
елементах каркасу; правильно вибирати конструкційні матеріали, що

забезпечують необхідні показники надійності, безпеки, економічності та
ефективності споруд.
Зміст дисципліни за темами
1. Загальні поняття про проектування промислових споруд та об’єктів.
2. Типове проектування, модульна система, основи типізації і уніфікації
споруд
3. Етапи проектування промислових будівель і споруд.
4. Загальні принципи будівництва цивільних та промислових будівель і
споруд
5. Розміщення промисловості і організація промислової території.
6. Принципи формування промислових вузлів
7. Генеральні плани промислових підприємств
8. Промислові будівлі з точки зору технологічних процесів виробництва.
9. Особливості типізації і уніфікації промислових будівель.
11.Фізико-технічні основи проектування промислових будівель
12. Виробничі будівлі.
13. Допоміжні будівлі і приміщення.
14. Внутрішньоцеховий транспорт.
15. Інтер’єр виробничих приміщень.
16. Опалення, вентиляція, кондиціювання повітря, водопровід і
каналізація виробничих будівель.
17. Світлопрозорі конструкції.
18. Просторові і планувальні рішення промислових будівель.
4. САПР у будівництві
Мета дисципліни: формування здатності до творчого підходу у
принципах методах та фундаментальних основах систем автоматизованого
проектування в будівництві.
Завдання дисципліни: - надання теоретичних знань та формування
практичних навичок стосовно розробки, можливостей та використання
системи автоматизованого проектування в будівельному проектування.
Предмет дисципліни:
автоматизована система, призначена для
автоматизації технологічного процесу проектування виробу, результатом
якого є комплект проектно-конструкторської документації, достатньої для
виготовлення та подальшої експлуатації об'єкта проектування
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. Після
вивчення дисципліни магістрант повинен:
Знати :
САПР як організаційно-технічна систему, яка має комплекс засобів
автоматизації проектування , що взаємодіє з відповідними підрозділами

проектної організації, колективами фахівців і виконує автоматизоване
проектування визначених технічних завдань.
Вміти:
володіти технологією застосування сучасних програмних комплексів
САПР; використовувати комп'ютерні засоби САПР, згідно з прийнятим
архітектурно-планувальним и конструктивним рішенням, враховуючи
функціональне призначення об'єкту будівництва;
зводити реальні об'єкти проектування до стандартних дво- и три-вимірних
об'єктів;
виконувати за допомогою програмних коплексів САПР аналіз напруженодеформованого стану об'єктів будівництва;
виконувити за допомогою програмних комплексів САПР конструювання
елементів об'єктів будівництва.
Зміст дисципліни за темами
1 АНАЛІЗ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ЕОМ
1.1 Місце операційної системи Wіndows серед інших програмних
засобів
1.2 Операційна система як віртуальна машина
1.3 Операційна система як менеджер ресурсів
1.4 Операційна система як захисник користувачів і програм
1.5 Операційна система як постійно функціонуюче ядро
1.6 Багатопроцесорна обробка.
2 ВАРІАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ЯК ОСНОВА МСЕ
2.1 Методи визначення напружено-деформованого стану конструкцій
2.2 Основні положення МСЕ
2.3 Компонування фізичних рівнянь
3 ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ САПР В БУДІВНИЦТВІ
3.1 Державна нормативна база з розробки проектної документації для
будівництва
3.2 Практичні аспекти розробки проектної документації
3.3 Аналіз рівня автоматизації виконання проектних робіт в
будівництві
3.4 ВІМ-технології, історія розвитку, сучасний стан
3.5 Методологія проектної роботи на основі інформаційної моделі
будівлі
3.6 Основні принципи, покладені в основу комплексної вітчизняної
автоматизованої технології проектування об’єктів і супроводу
будівництва

3.7 Уніфікована цифрова модель об’єкта як основа функціонування
вітчизняної системи комплексного автоматизованого проектування
КАЛИПСО
3.8 Базові програми САПР в будівництві
3.8.1 ПК ЛІРА–САПР
3.8.2 ПК МОНОМАХ–САПР
3.8.3 ПК САПФІР
3.8.4 ЭСПРИ

5.Прогресивні технології зведення будівель і споруд
Мета дисципліни: формування здатності аналізувати науково-технічні
та інформаційні джерела, обґрунтувати мету, ставити і вирішувати задачі в
галузі технології нового будівництва, застосовувати технології зведення
будівель із монолітного залізобетону‚ впроваджувати сучасні конструктивнотехнологічні рішення та матеріали
Завдання дисципліни: - підготовки у вищий школі сучасного фахівця,
який може творчо аналізувати науково-технічні та інформаційні джерела,
обґрунтувати мету, ставити і вирішувати задачі в галузі технології нового
будівництва
Предмет дисципліни: наукові та інженерні задачі при проектуванні
технології зведення споруд на основі застосування сучасних будівельних
конструкцій і матеріалів, комплексної механізації будівельних, ремонтних і
монтажно-демонтажних процесів, передових методів організації праці.
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни магістрант повинен:
Знати :
загальний зміст і структур будівельних процесів, умови, режими, методи,
способи і прийоми виконання їх, трудові, матеріально-технічні, нормативноправові та інші складові для перетворення матеріальних елементів на
будівельну продукцію в короткі терміни та з найменшими витратами.
Вміти:
формувати доцільні технології зведення каркасів будівель з цільного
бетону, деревини та металу; сучасні фасадні системи, формувати доцільні
технології утеплення та опорядження огороджувальних конструкцій також
традиційні технології з використанням сучасних матеріалів;
особливості сучасних технологій та питання вибору конструктивнотехнологічного рішення покрівель;

сучасні технології внутрішнього опорядження і матеріалам для їхньої
реалізації;
нові технології улаштування основ з урахуванням конструкції основи та
підлоги і забезпечення міцності, надійності, тривалої експлуатації,
мінімальній вартості і працемісткості улаштування, впроваджувати
досягнення зарубіжного досвіду.
Зміст дисципліни за темами
1.Технологія зведення будинків із об’ємних елементів
2. Зведення будівель методом підйому перекриттів і поверхів
3. Зведення висотних будинків
4. Зведення підземних споруд методом опускного колодязя
5. Зведення інженерних споруд "стіна в грунті"
6. Метод підводного бетонування
7. Зведення великопрогінних будівель і споруд
8. Великопрогонні плоскі конструкції
9. Перекриття прогонів просторових конструкцій
10.Зведення куполів
11. Зведення оболонок
12. Монтаж структур
13.Влаштування висячих покриттів
14. Зведення будинків у горизонтально переміщуваних опалубках
15. Використання котючої опалубки
16. Зведення висотних споруджень – веж, щогл, труб
17.Без’якірний монтаж баштових – щоглових споруджень
18.Монтаж споруджень витисканням
19.Підйом споруджень методом «ковзання».
6. Сучасна будівельна техніка та механізація будівельної галузі
Мета дисципліни: формування компетентності в знаннях про сучасні
будівельні машини, обладнання та механізований інструмент; ознайомлення
з напрямками удосконалення будівельних машин та обладнання, підбору
раціональних комплектів машин для виконання сучасних будівельномонтажних робіт, а також способами підвищення експлуатаційної
продуктивності будівельних машин.
Завдання дисципліни: - формування у студентів знань про сучасні
будівельні машини, обладнання та механізований інструмент; ознайомлення
з основними видами і конструктивними рішеннями будівельних машин та
обладнання, їх використання в галузі, розвинення навиків самостійного
вибору комплектів машин та обладнання з урахуванням виду робіт та умов їх
експлуатації.

Предмет дисципліни: конструкції сучасних машин; використання і
вибір будівельних машин, автоматизація і експлуатація будівельної техніки,
методи визначення продуктивності машин.
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. Після
вивчення дисципліни магістрант повинен:
Знати :
головні напрямки науково-технічної революції у будівельному
виробництві
зокрема:
комплексна механізація та автоматизація будівельного виробництва, при яких
здійснюється широке впровадження взаємопов'язаних і взаємозамінних
систем машин, механізмів, апаратів, приладів, обладнання на всіх дільницях
виробництва, операціях і видах будівельно-монтажних робіт;
Вміти:
вибирати машини і механізми, пристрої з урахуванням виду і умов
будівельних робіт, оцінювати основні техніко-економічні показники;
аналізувати вихідні дані та розраховувати продуктивності основних видів
будівельних машин;
виконувати вибір оптимальних варіантів механізації різних будівельних
процесів; впровадження будівельних машин з розширеними технологічними
можливостями за рахунок збільшення номенклатури машин багатоцільового
призначення, які оснащені широкою номенклатурою змінного робочого
обладнання;
збільшувати у структурі машин частки машин великої одиничної
потужності, впроваджувати спеціальні машини та робоче обладнання, для
виконання окремих, часто повторюваних технологічних процесів; проводити
дослідження у галузі вітчизняних та зарубіжних перспективних технологій і
засобів механізації процесів, що виконуються на будівельному майданчику та
на підприємствах будіндустрії.
Зміст дисципліни за темами
1. Комплексна механізація і автоматизація будівельних процесів
2. Комплексна механізація транспортних процесів
3. Комплексна механізація та автоматизація земляних робіт
4. Комплексна механізація закритих способів розробки ґрунтів. Вибір машин
і механізмів
5. Механізація земляних робіт при розробленні мерзлих та скальних ґрунтів

6. Механізація пальових робіт при заглибленні заздалегідь виготовлених
паль
7. Влаштування монолітних паль, механізація робіт
8. Методи монтажу будівельних конструкцій.
9. Механізація демонтажних робіт при ремонті та реконструкції будівель та
споруд. Вибір машин та механізмів
10. Комплексна механізація та автоматизація бетонних робіт при бетонуванні
конструкцій
11. Виб ір комплектів машин та механізмів для приготування,
транспортування і подавання бетонних сумішей
12. Ущільнення бетонних сумішей, механізація робіт. Вибір обладнання,
оцінка продуктивності
13. Бетонування з використанням об’ємно-переставної опалубки
14. Застосування в будівництві тунельної опалубки
15. Зведення будинків у вертикально переміщуваних опалубках
17. Підйомно-переставна опалубка
18. Бетонування за допомогою блок-форм
19. Використання блокової опалубки
20. Використання незнімної опалубки
21. Бетонування за допомогою гріючих опалубок
22 С учасні методи механізації о поряджувальних роб іт. Механізація
штукатурних робіт
23. Малярні та декоративно-опоряджувальні роботи, механізація робіт.

7. Випробування будівель і споруд
Мета дисципліни: формування компетентності у проведені обстежень
будівель і споруд для визначення технічного стану і створення в будівлях
нормальних умов праці та життєдіяльності людей, а такожі забезпечення
експлуатаційної надійності будівель, з проведенням ремонтновідновлювальних робіт повязаних з рядом фактрів, а саме фізичного і
морального зносу будівель, переозброєння та реконструкції виробничих
будівель промислових підприємств, реконструкції малоповерхової старої
забудови, зміни форм власності, після різного роду техногенних і природних
впливів (пожежі, землетруси і т.п.).
Завдання дисципліни: - підготовки у вищий школі сучасного фахівця,
який володіє принципами та правилами обстеження несучих конструкцій
будівель і споруд, визначення дійсного технічного стану конструкцій, їх
здатність сприймати діючі в цей період розрахункові навантаження і
забезпечувати нормальну експлуатацію будівлі..

Предмет дисципліни: нормативні вимоги до робіт з визначення
технічного стану будинків, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженернотранспортної інфраструктури з розробленням рекомендацій щодо заходів з
до- гляду для підтримання їх експлуатаційної придатності та безпеки (або
припинен- ня експлуатації)
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. Після
вивчення дисципліни магістрант повинен:
Знати :
методики і сучасні засоби проведення обстежень будівель, встановлення
фактичного їх напружено-деформованого стану і несучої здатності,
особливості роботи окремих елементів і вузлів, характеру руйнування
конструкцій, визначення фізичного зносу.
Вміти:
складати програму обстежень будівель і споруд, виконувати технічну
експертизу існуючих конструкцій з визначенням навантажень; визначити
несучу здатність і якість основи на момент обстеження, визначити несучу
здатність і деформативність конструкцій, що експлуатуються, і оцінювати їх
технічний стан, встановлювати відповідність будівельних конструкцій і
споруд вимогам, викладеним в будівельних нормах, технічних вимогах і
стандартах.
Зміст дисципліни за темами
1. Надійність будівель і споруд. Основні положення.Аналіз надійності
конструкцій.Відмови несучих та огороджуючи конструкцій.Імовірна
сутність надійності.
2. Оцінка надійності будівель і споруд. Експертні системи. Методи і
вимоги проведення діагностики конструкцій будівель і споруд
3. Види, умови і загальний порядок обстеження будівель і споруд.
4. Основні схеми, конструктивні рішення, характерні пошкодження
будівель
5. Обстеження будівель після пожеж, аварій, вибухів
6. Діагностика експлуатаційних пошкоджень
7. Комплексно-статистична оцінка надійності конструкцій будівель.

Вибірковий блок 2
1 .Деревяні конструкції спеціальних споруд.
Мета дисципліни: формування здатності до творчого підходу у
вирішенні завдань розрахунків та конструювання деревяних конструкцій, які
відрізняються від звичайних умовами навантаження та експлуатації, а саме
ємкостей та оболонок.
Завдання дисципліни: - підготовка фахівців які повинні вміти
проектувати деревяні конструкції, які відрізняються від звичайних умовами
навантаження та експлуатації.
Предмет дисципліни: методика розрахунку деревяних елементів та
конструкцій згідно з основними положеннями будівельних норм України.
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни магістрант повинен:
Знати :
принципи проектування, методи компонування та техніко-економічного
аналізу деревяних куполов, оболонок, щогл.
Вміти:
складати конструктивні та розрахункові схеми великопрольотних деревяних
арок, рам, ферм, куполов, оболонок, щогл, визначати отпимальні розміри їх
перерізів на підставі прийнятих конструктивних схем і комбінацій діючих
навантажень; розраховувати деформації і прогини конструкцій.
Зміст дисципліни за темами
1.Позитивні якості й недоліки дерев’яних конструкцій.
2.Теоретичні основи розрахунку дерев’яних конструкцій.
3.Діаграма роботи дернини (залежність „σ−ε”) для основних видів опору
деревини.
4.Тимчасові опори (границі міцності) деревини для основних видів
напруженого стану.
5.Загальні принципи проектування дерев’яних конструкцій.
6.Основні схеми й технічні характеристики дерев’яних просторових
конструкцій.
7. Класифікація просторових конструкцій за різними ознаками.
8. Кружально-сітчасті склепіння.
9. Куполи.
10. Оболонки й складки.
11. Структурні конструкції.

2. Металеві конструкції спеціальних споруд.
Мета дисципліни: формування здатності до творчого підходу у
принципах проектування, методиках компоновки, конструювання і
розрахунку металевих конструкцій які відрізняються від звичайних умовами
навантаження та експлуатації, для вирішення конкретних інженерних задач з
використанням норм проектування, стандартів, довідників, засобів
автоматичного проектування.
Завдання дисципліни: - підготовка фахівців які повинні вміти
проектувати конструкції, які відрізняються від звичайних умовами
навантаження та експлуатації з металевих будівельних сплавів.
Предмет дисципліни: методика розрахунку металевих
великопрольотних ферм, башт та резервуарів та конструкцій згідно з
основними положеннями будівельних норм України.
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни магістрант повинен:
Знати :
принципи проектування, методи компонування та техніко-економічного
аналізу металевих великопрольотних ферм, башт та резервуарів.
Вміти:
складати схеми металевих великопрольотних ферм, башт та резервуарі для
сипких матеріалів та зберігання рідин, розрахувати металеву конструкцію за
граничним станом; визначати отпимальні розміри їх перерізів на підставі
прийнятих конструктивних схем і комбінацій діючих навантажень;
розрахувати з’єднання елементів металевої конструкції, виконувати
креслення марок КМ і КМД.
Зміст дисципліни за темами
1.Позитивні якості й недоліки металевих конструкцій.
2. Основи розрахунку конструкцій за методом граничних стані
3.Нормативні та розрахункові опори сталі
4. Робота та розрахунок елементів металевих конструкцій
5. Балки і балкові конструкції
6. Проектування складених балок
7. Центрально-стиснуті колони
8. Великопрольотні ферми
9. Покриття будівель великих прольотів
10.Висячі та вантові покриття
11.Башти та резервуари
12. Особливості проектування сталевих конструкцій за Європейськими
нормами

5. Фундаменти спеціальних споруд, підземне будівництво
Мета дисципліни: формування здатності до творчого підходу у
принципах проектування, методиках компоновки, конструювання і
розрахунку фундаментів споруд, до яких пред'являють особливі вимоги, та
які експлуатуються в несприятливих геологічних умовах, для створюваннях
з використанням норм проектування, стандартів, довідників, засобів
автоматичного проектування таких конструкції фундаментів і штучних
основ, які забезпечать їх нормативний термін експлуатації.
Завдання дисципліни: - підготовки у вищий школі сучасного фахівця,
який може творчо аналізувати науково-технічні та інформаційні джерела,
обґрунтувати мету, ставити і вирішувати задачі в галузі фундаментів
спеціальних споруд і підземного будівництва згідно з основними
положеннями будівельних норм України.
Предмет дисципліни: наукові та інженерні задачі при проектуванні та
зведенні фундаментів спеціальних споруд і підземного будівництва споруд на
основі застосування сучасних будівельних конструкцій і матеріалів.
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни магістрант повинен:
Знати :
основні закономірності механіки ґрунтів та їх практичне використання у
розрахунках основ і фундаментів будівель та споруд; проблеми
фундаментобудування будівель, до яких пред'являють особливі вимоги;
методи розрахунку різних видів фундаментів у несприятливих геологічних
умовах ; основи варіантного проектування;
особливості захисту фундаментів та підземних конструкцій будівель і споруд
в складних інженерно-геологічних умовах.
Вміти:
використовувати найбільш сучасні конструкції фундаментів й основ при
проектуванні підземної частини будівель і споруд , до яких пред'являють
особливі вимоги, а також підземних споруд;
визначити основні показники, фізико-механічних властивостей ґрунтів
відповідно до вимог ДСТУ та ДБНУ;
виконувати розрахунок основ і фундаментів за 1 і 2 групою граничних
станів;керувати будівництвом фундаментів та основ, а також підземних
споруд.
Зміст дисципліни за темами
1. Законодавчі основи і нормативні посиланні при зведенні підземних
споруд
2. Інженерні дослідження при зведенні підземних споруд
3. Екологічні вимоги при проектуванні основ, фундаментів і підземних

споруд
4. Загальні принципи вибору основ і фундаментів
5. Фундаменти дрібного закладання
6. Свайні фундамнгти
7. Особливості проектування основ і фундаментів в складних
інженерно-геологічних умовах
8. Основні принципи проектування підземних і заглиблених споруд
9. Контактні напруження та тиск грунту на підземні і заглиблені
споруди
10.Зведення підземних споруд методом опускного колодязя
11. Звед ення інженерних споруд "стіна в грунті" .
6.Розрахунок конструкцій на динамічні дії
Мета дисципліни: формування здатності розв’язувати складні
спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що передбачають застосування
теорій та методів динаміки, міцності, стійкості, раціональної оптимізації,
довговічності, надійності та безпеки конструкцій, будівель та споруд;
застосування інформаційних технологій, наукомістких комп’ютерних
технологій, систем автоматизованого проектування.
Завдання дисципліни: - підготовки у вищий школі сучасного фахівця,
який володіє методами розрахунку і отримання даних для надійного і
економічного проектування будівель і споруд згідно з основними
положеннями будівельних норм України.
Предмет дисципліни: методи динамічниих розрахунків споруд, що
забезпечують визначення переміщень і зусиль в елементах споруди.
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни магістрант повинен:
Знати :
побудову динамічної моделі споруд, методи розрахунку стійкості споруд,
методи визначення зусиль та переміщень в елементах споруд від динамічних
дій.
Вміти:
виконати розрахунок систем на стійкість, визначити критичне
навантаження; виконати розрахунок стержневих систем при дії динамічного
навантаження, побудувати епюри динамічних зусиль, визначити параметри
вільних і вимушених коливань, дослідити систему на резонанс, забезпечувати
рівінь вібрацій, що є допустимим з санітарно-гігієнічного погляду.
Зміст дисципліни за темами
1. Загальні положення. Нормування коливань. Порядок динамічного
розрахунку споруд

2. Динамічні навантаження. Розрахункові схеми споруд. Частоти і форми
власних коливань
3. Резонанс. Частотні зони. Коефіцієнт динамічності. Особливості роботи
будівельних матеріалів. Затухання коливань.
4. Розрахунок споруд і конструкцій на дію імпульсивних навантажень.
Імпульсний резонанс
5. Розрахунок фундаментів машин з динамічними навантаженнями
6. Коливання систем з кількома ступенями свободи. Частоти і форми
власних коливань. Вимушені коливання, визначення амплітуд коливань
7. Коливання систем з нескінченним числом ступенів свободи. Два
способи вирішення задачі
8. Віброізоляція будівельних конструкцій. Конструктивні особливості.
Основи розрахунку віброізоляції
9. Проектування будівель у сейсмічних районах. Визначення сейсмічних
сил. Практичний розрахунок будівель і споруд. Конструктивні заходи
із сейсмозахисту.

2. Спеціальність 133 «Галузевемашинобудування», освітньопрофесійна програма «Підйомно транспортні, будівельні,
дорожні, меліоративні машини та обладнання».
2.1.Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр».
№ пп

1

1
1
2
3
4
5
6

Компонент освітньої програми (навчальні
дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)

Кількість
кредитів

2

3

1. Обов’язкові компоненти ОП
1.1. Цикл загальної підготовки
Історія інженерної діяльності
1.2.Цикл професійної підготовки
Основи САПР машин і обладнання
Основи охорони праці
Навчальна практика
Виробнича практика
Конструкторсько-технологічна практика
Технологічна практика

3
4
3
6
6
6
6

Форма
підсумкового
контролю

4

залік
екзамен
екзамен
залік (диф)
залік (диф)
залік (диф)
залік (диф)

2. Блок вибіркових навчальних дисциплін професійної підготовки "Підйомно-транспортні,
будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання"
Надійність та випробовування машин
1
екзамен
5
Математичне моделювання та САПР
екзамен
2
4
Будівельні машини
екзамен
3
4
4
5
6
7

Якість машин
Прогнозування технічного стану БДМ
Основи наукових досліджень
Проектування металоконструкцій

8

14

Вантажопідйомна та транспортуюча
техніка
Машини для земляних робіт
Машини для виробництва будівельних
матеріалів
Дорожні машини
Автотракторний транспорт
Технологія виробництва та ремонту
машин
Проектування ПТМ

15
16

Експлуатація та обслуговування машин
Технологія ТО та діагностування БДМ

3

17
18

Проектування БДМ
Проектування МЗР

3

9
10
11
12
13

залік
екзамен
залік
екзамен
курс.робота
екзамен

3
3
3
5
4

екзамен
екзамен

4
3
4
3
4
4

5

5

екзамен
екзамен
залік
курс.робота
залік
курс. проект
залік
екзамен
курс.робота
залік
екзамен
курс. проект

2.2.Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр».

1
2
3
4
5
6
7
8

1. Обов’язкові компоненти ОП
Цикл професійної підготовки
Теоретичні основи наукових досліджень
Охорона праці в галузі та цивільний захист
Проектування машин та обладнання
Курсовий проект
Моделювання технічних систем
Випробування машин та обладнання
Дослідницька практика
Наукова практика
Підготовка магістерської роботи

2
3
7
4
4
6
9
24

залік
екзамен
екзамен
диф.залік
екзамен
екзамен
диф.залік
диф.залік

1
2
3

4
5
6
7
8
9

2.Вибіркові компоненти ОП
Цикл вибіркових навчальних дисциплін
Меліоративні машини
Технічні основи створення машин
Методи
інженерного
аналізу
експериментальних даних
Курсова робота
Сучасна будівельна техніка та механізація
будівельної галузі
Автоматизоване проектування машин
Методологія виконання наукових робіт
Основи патентознавства та авторського
права
Метод
скінчених
елементів
і
автоматизованих систем розрахунків
Основи динамічного розрахунку машин

7
4
5
5
4
5
5
5
3

екзамен
екзамен
екзамен
диф.залік
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен

АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
1. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ.
Історія інженерної діяльності
Метою вивчення дисципліни є формування творчого мислення фахівця,
розвиток у нього керованої творчої уяви при розв’язанні дослідницьких та
конструкторських задач, вироблення обґрунтованої впевненості в можливості
вирішення технічних проблем.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
Знати:
- історію виникнення та розвитку методів технічної творчості;
- закономірності розвитку техніки; закони розвитку технічних систем і
можливості їх використання в інженерній практиці;
- основи теорії розв’язання винахідницьких задач та функціональновартісного аналізу;
- історію виникнення і розвиток методів пошуку нових технічних
рішень.
Уміти:
- користуватися типовим прийомами вирішення технічних
суперечностей;
- переносити загально технічні способи розв’язання винахідницьких

задач на предмет свого фаху і в його рамках розв’язувати виникаючі
науково-технічні задачі.
Зміст дисципліни за темами
1. Введення в історію інженерної діяльності та класифікація інженерної
творчості. Предмет та задачі курсу. Інженер та інженерна діяльність.
Інженерне мислення. Творча особистість та творчій колектив. Загальні етапи
розвитку науки та техніки.
2. Історія виникнення методів пошуку нових технічних рішень.
Евристика та асоціативні методи пошуку нових технічних рішень. Мозковий
штурм та синектика. Морфологічний аналіз.
3. Історія виникнення теорії вирішення винахідницьких задач. Теорія та
алгоритм рішення винахідницьких задач. Порівняння різноманітних методів
пошуку нових технічних рішень.
4. Синтез нових технічних рішень. Загальні етапи рішення технічної
задачі. Вибір технічної задачі. Аналіз технічної системи ти синтез нового
технічного рішення.
5. Принципи розв’язку технічних протиріч. Фізичні ефекти та фонд
технічних рішень. Евристичні прийоми вирішення технічних протиріч.
6. Речовинно-польовий та функціонально-вартісний аналіз. Загальні
визначення речовинно-польового та функціонально-вартісного аналізів.
Загальні правила перетворення речовинно-польових систем. Загальні етапи
функціонально-вартісного аналізу.
7. Наслідки інженерної діяльності. Моральність і науково-технічний
прогрес. Руйнуючий вплив інженерної діяльності на природу. Етика
інженерної діяльності. Інженерна діяльність в індустріальному,
постіндустріальному та в інформаційному суспільстві.
2. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ.
1. Робоча професія
Мета викладання дисципліни. Основна мета вивчення дисципліни –
ознайомити майбутніх iнженерiв-машинобудівникiв з історією дисциплін
машинобудіввельної справи, з основними напрямками технічного прогресу в
машинобудуванні, обґрунтувати зв'язок фундаментальних i загальнотехнiчних наук зі спеціальними дисциплінами.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні
знати:
 основні етапи розвитку та перспективи машинобудівельної галузі, i
зокрема
в
підйомно-транспортному,
будівельному,
дорожньом
машинобудуванні;
 загальна класифікація підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх
машин;

 основні конструктивнi елементи підйомно-транспортних, будівельних,
дорожніх машин;
 загальнi вiдомостi про систему обслуговування, експлуатації та ремонту
машин;
Уміти:
- визначати основні показники ефективності підйомно-транспортних,
будівельних, дорожніх машин;
- вибрати оптимальний умови технічного обслуговувння машин,
виходячи з її конструкції, умов роботи;
- розробити технологічний процес ТО та ремонту, що забезпечує
високу продуктивність, при мінімальних енергетичних витратах,
нормальні санітарно-гігієнічні умови праці та екологію
навколишнього середовища;
- вибрати устаткування для ТО та ремонту машини.
Зміст дисципліни за темами
1. Загальна класифікація підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх
машин.
2. Основні підйомно-транспортні, будівельні, дорожніх машини, їх
конструктивні особливості та основні елементи.
3. Система технічного обслуговування та планово-попереджувальних
ремонтів підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин.
4. Основні технологічні операції при технічному обслуговуванні та
планово-попереджувальних ремонтах підйомно-транспортних,
будівельних, дорожніх машин.
5. Вибір технологічного устаткування при технічному обслуговуванні та
планово-попереджувальних ремонтах підйомно-транспортних,
будівельних, дорожніх машин.
12. Основи охорони праці.
Метою вивчення дисципліни є надання знань, умінь, здатностей
(компетенції) для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом
забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах
(об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності),
формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і
усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх
заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.
Завдання вивчення дисципліни полягає у набутті студентами знань,
умінь і здатностей (компетенції) ефективно вирішувати завдання професійної
діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням

збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у різних сферах
професійної діяльності.
В результаті вивчення дисципліни бакалаври повинні бути здатними
до вирішення професійних задач діяльності, пов’язаних з забезпеченням
життя, здоров’я і працездатності під час роботи та мати такі основні
загальнокультурні та професійні компетенції з охорони праці:
Загальнокультурні компетенції.
- здатність до ефективного використання положень нормативноправових документів в своїй діяльності;
- володіння основними методами збереження здоров’я та
працездатності виробничого персоналу.
Професійні компетенції в виробничо-технологічній діяльності:
- обґрунтування вибору безпечних режимів, параметрів, виробничих
процесів (в галузі діяльності);
- ефективне виконання функцій, обов’язків і повноважень з охорони
праці на робочому місці, у виробничому колективі;
- проведення заходів щодо усунення причин нещасних випадків і
професійних захворювань на виробництві.
Професійні компетенції в організаційно-управлінській діяльності:
проведення заходів з профілактики виробничого травматизму та
професійної захворюваності;
здатність до організації діяльності у складі первинного виробничого
колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці;
методичне забезпечення і проведення навчання та перевірки знань з
питань охорони праці серед працівників організації (підрозділу).
Професійні компетенції в проектно-конструкторській діяльності:
- впровадження безпечних технологій, вибір оптимальних умов і
режимів праці, проектування та організація робочих місць на основі
сучасних технологічних та наукових досягнень в галузі охорони
праці.
Зміст дисципліни за темами
1. Вступ. Загальні питання охорони праці. Сучасний стан охорони
праці в Україні та за кордоном. Основні розділи дисципліни «Основи охорони
праці». Суб’єкти і об’єкти охорони праці. Основні терміни та визначення в
галузі охорони праці. Класифікація шкідливих та небезпечних виробничих
чинників.
2. Правові та організаційні основи охорони праці в Україні. Основні
законодавчі та нормативні акти про охорону праці. Закон України «Про
охорону праці». Кодекс законів про працю України. Нормативні акти про
охорону праці, що діють у межах підприємства. Інструкції з охорони праці.
Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. Основні
положення загальнообов’язкового державного соціального страхування в
контексті охорони праці.
3. Державне управління охороною праці, державний нагляд і

громадський контроль за охороною праці. Органи державного управління
охороною праці в Україні. Система управління охороною праці. Державний
нагляд і громадський контроль за охороною праці.
4. Організація охорони праці на підприємстві. Служба охорони праці
на підприємстві. Комісія з питань охорони праці підприємства. Уповноважені
найманими працівниками особи з питань охорони праці. Атестація робочих
місць за умовами праці. Навчання, інструктажі та стажування з питань
охорони праці. Основні заходи по запобіганню травматизму та професійних
захворювань.
5. Профілактика травматизму та професійних захворювань.
Виробничий травматизм та професійні захворювання. Причини виробничого
травматизму та професійних захворювань. Методи вивчення та профілактики
виробничого травматизму.
6. Основи фізіології та гігієни праці. Основи фізіології праці. Роль
центральної нервової системи в трудовій діяльності. Гігієнічна класифікація
умов праці. Освітлення виробничих приміщень. Вібрація. Шум. Іонізуюче
випромінювання.
7. Основи виробничої безпеки та пожежної профілактики на
виробничих об’єктах. Основні визначення електробезпеки. Дія електричного
струму на організм людини. Види електричних травм. Чинники, що впливають
на тяжкість ураження електричним струмом. Системи засобів і заходів
забезпечення електробезпеки. Основні поняття та визначення пожежної
безпеки. Теоретичні основи процесу горіння. Оцінка вибухопожежонебезпеки
об'єкта. Способи і засоби гасіння пожеж.
2.2. Блок вибіркових навчальних дисциплін професійної підготовки
"Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та
обладнання"
ВНПП 1. Надійність та випробовування машин

Мета навчальної дисципліни - навчити майбутніх інженерів
забезпечувати працездатність підйомно-транспортних,
будівельних, дорожніх, меліоративних машин та обладнання
протягом заданого часу при мінімальних затратах часу,
матеріальних і трудових ресурсів на проектування,
виробництво, експлуатацію, технічне обслуговування та
ремонт.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
основні поняття, терміни та визначення теорії надійності підйомнотранспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин та обладнання ;
інженерно-фізичні основи надійності;

-

математичні методи визначення показників надійності;
методики розрахунку і прогнозування показників надійності;

методологічні основи
системи планування і проведення
випробувань, збору і аналізу інформації по надійності;
методи забезпечення і підвищення надійності підйомнотранспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин та обладнання .
вміти:
виявляти та аналізувати причини відмов;
оцінювати технічний стан деталей, вузлів, агрегатів підйомнотранспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин та обладнання ;
проводити випробування машин на надійність;
володіти методиками розрахунку і прогнозування показників
надійності;
володіти методиками обґрунтування граничних і допустимих при
ремонті розмірів деталей та їх спряжень;
володіти методиками обробки інформації по надійності.
- Зміст дисципліни за темами
Тема 1. Основні поняття і визначення теорії надійності
Основні терміни й визначення: працездатність, несправність, відмова,
поступова відмова, перемежована відмова, граничний стан,
ремонтопридатність, зберігаємість. Показники надійності: технічний ресурс,
призначений ресурс, гамма-процентний ресурс, середній термін служби.
Показники безвідмовності. Показники ремонтопридатності. Середній час
відновлення. Комплексні показники надійності.
Тема 2. Система збору інформації й методи оцінки надійності
підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин.
Мета і завдання збору інформації й оцінки надійності. Основні джерела
інформації. Результати збору й обробки інформації про надійність підйомнотранспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин. Структура
первинних даних і форм облікової документації. Методи збору інформації
при експлуатації підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх,
меліоративних машин: інструментальний метод, метод періодичних
спостережень, метод аналізу даних експлуатаційної й ремонтної
документації. Експертна оцінка надійності підйомно-транспортних,
будівельних, дорожніх, меліоративних машин.
Тема 3. Фізичні основи надійності
Складові життєвого циклу підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх,
меліоративних машин. Зношування робочих поверхонь деталей автомобілів.

Втома матеріалу. Пластична деформація. Нагар. Ерозія. Втрата магнітних
властивостей. Теплове руйнування деталей. Кавітація. Характеристики і
типові процеси старіння деталей. Закономірності і характеристика відмов.
Тема 4. Математичні методи в надійності
Математичні методи обробки інформації. Нормальний закон Гауса. Закон
Вейбула – Гніденко (основний закон). Біномінальний закон Ньютона. Закон
Пуассона. Закон Релея. Закон Максвелла. Експоненціальний закон. Перевірка
погодження емпіричного і теоретичного розподілу за методом найменших
квадратів різниці в результатах теоретичного закону і опитних результатів.
Тема 5. Визначення показників надійності вузлів підйомнотранспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин.
Послідовне з’єднання елементів. Паралельне з’єднання елементів. Змішане
з’єднання елементів. Прогнозування показників надійності вузлів
автомобілів. Початкові і рубіжні значення показників надійності. Визначення
остаточного ресурсу вузлів автомобілів в межах його строку служби.
Використання методів криволінійної інтерполяції.
Тема 6. Випробування підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх,
меліоративних машин на надійність
Класифікація випробувань. Планування випробувань. Складання програми
випробувань. Визначення об’єму вибірки. Залежність достовірності
інформації від числа експериментів. Багатофакторний експеримент.
Пасивний і активний експеримент. Дворівневі та трьох рівневі варіації
факторів. Види випробувань на надійність. Підвищення ефективності
випробувань: моделювання, форсування, скорочення.
Тема 7. Управління надійністю вузлів підйомно-транспортних,
будівельних, дорожніх, меліоративних машин
Управління надійністю у виробництві. Підтримання надійності вузлів
підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин в
експлуатації. Роль і місце діагностики. Управління надійністю при ремонті
підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин.
Умови досягнення необхідного ресурсу відремонтованих підйомнотранспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин. Підвищення
якості ремонту підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх,
меліоративних машин. Формування оптимальних показників надійності і
якості. Проблеми витрат і якості відремонтованих підйомно-транспортних,
будівельних, дорожніх, меліоративних машин.
Тема 8. Економічний аспект надійності
Економічні показники ефективності роботи підйомно-транспортних,
будівельних, дорожніх, меліоративних машин. Вплив показників надійності

підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин на
технічний стан підприємства. Життєвий цикл підйомно-транспортних,
будівельних, дорожніх, меліоративних машин, шляхи розвитку їх виробничотехнічної бази.
ВНПП 2. Математичне моделювання та САПР.
Метою вивчення дисципліни є викладення студентам теоретичних та
методичних основ знань, засвоєнні основних понять та методів вибору і
проведення математичного моделювання технічних систем і процесів, а також
набуття практичних навичок складання різних видів математичних моделей, їх
аналізу і використання програмного забезпечення на ЕОМ.
Основними задачами дисципліни є:
- засвоєння основних понять і принципів математичного моделювання
технічних систем і процесів;
- використання програмного забезпечення при розробці та аналізу
математичних моделей;
- засвоєння принципів побудови математичних моделей та їх класифікації;
- засвоєння основних методів математичного моделювання технічних
систем;
- вміння створювати математичні моделі при розв’язуванні конкретних
технічних проблем і задач.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
Знати:
- зміст основних категорій дисципліни, її предмет, методи та задачі
вивчення;
- загальні принципи та методику математичного моделювання технічних
систем;
- класифікацію математичних моделей;
- програмне забезпечення математичного моделювання: основні пакети
прикладних програм "MathCAD";
- основні математичні моделі технічних систем і процесів.
Вміти:
- на основі даних спостережень чи експерименту складати математичні
моделі й оцінювати їх адекватність і точність;
- виявляти надійні межі базисних даних;
- оцінювати параметри рівняння регресії;
- робити прогноз показників та визначати їх надійні інтервали;
- використовувати пакети прикладних програм для складання, розрахунку
і оцінювання математичних моделей технічних систем та процесів.
Зміст дисципліни за темами
1. Система узагальнених понять математичного моделювання (ММ).
Предмет, завдання та методи ММ. Узагальнені поняття ММ. Методи

наукового пізнання (мислення), що використовуються при побудові ММ.
Етапи наукового пізнання технічного об’єкта.
2. Математичне моделювання технічних систем і процесів. Рівні
опису технічних систем і процесів. Системний підхід в дослідженні технічних
систем. Ступені формалізації при складанні ММ.
3. Форми, відображення, риси, властивості, ознаки математичних
моделей та їх класифікація. Форми зображення ММ. Загальна схема опису
ММ. Основні риси і ознаки ММ. Співвідношення між моделлю і об’єктом.
Основні функції ММ. Структура математичних моделей. Класифікація
математичних методів. Класифікація математичних моделей. Основні етапи
процесу математичного моделювання.
4. Загальна характеристика математичної бази процесу
математичного моделювання. Характеристика основних розділів
прикладної математики, що використовується в моделюванні технічних
систем і процесів. Математична граматика(фонетика і синтаксис). Елементи
математичного аналізу цільових функцій.
5. Теорія сенситивів цільових функцій та її можливості. Загальні
поняття сенситивів елементарних функцій. Властивості сенситивів. S-аналіз
дослідження математичної моделі. Динаміка цільової функції в теорії
сенситивів. Перспективи застосування теорії сенситивів в дослідженні
технічних систем і процесів.
6. Основи теорії математичної статистики та статистичних методів
дослідження експериментальної бази даних. Загальна характеристика бази
експериментальних даних. Варіаційні та динамічні статистичні ряди. Основні
абсолютні та відносні статистичні характеристики: частота, середня, мода,
медіана, квантилі, середні квадратичне та лінійне відхилення. Аналіз середніх,
квартильний та дисперсійний аналізи. Закони розподілу випадкових величин
та параметрів, їх диференціальні та інтегральні форми розподілу.
7. Основи кореляційно-регресійного аналізу бази даних.
Функціональний та стохастичний зв’язок між змінними в математичних
моделях. Рівняння регресії і тренду. Методи визначення невідомих
коефіцієнтів в рівнянні регресії і тренду. Негативні процеси в математичних
багатофакторних моделей (мультико-леніарність, гетероскедастичність,
автокореляція), їх виявлення, критерії оцінки та вилучення.

ВНПП 3. Будівельні машини
Мета викладання дисципліни– підготовка інженера – механіка, який
повинен грамотно вибрати конструктивну схему машини, яка відповідає
технічному завданню з найкращими техніко – економічними показниками,
вміти визначити параметри робочих органів, обгрунтувати потужність

привода, забезпечити енергопроводимість між двигуном і робочим органами,
а також міцність елементів конструкції.
Внаслідок вивчення курсу студент повинен:
знати
– конструкції, і основи розрахунку будівельних машин,
вміти
– розраховувати будівельну техніку і правильно її вибирати, визначати основні
показники ефективності техніки.
Зміст дисципліни за темами
1. Характеристика будівельних машин

Стан та перспективи розвитку будівельного машинобудування . Мета курсу.
Загальна класифікація машин , що вивчаються в курсі. Система показників,
що визначають ефективність використання машин.
2. Машини для приготування бетоних і розчиних сумішей
Основні відомості про бетоні суміші і будівельні розчини. Процеси
приготування бетоних сумішей та розчинів.Гравітаційні змішувачі:
призначення , класифікація, конструктивні особливості.
Визначення параметрів гравітаційних змішувачів: геометричних
розмірів,частоти обертання, потужності приводу, продуктивності. Змішувачі
примусової дії. Класифікація загальна характеристика. Конструктивні схеми
лопатевих, роторних, турбулентних змішувачів.Визначення геометричних
розмірів змішувачі та швидкості обертання робочих органів. Визначення
потужності приводу змішувачів примусової дії. Заводи для приготування
бетоних сумішей та будівельних розчинів: класифікація, та склад. Основи
вибору технологічного устаткування.
3. Машини для транспортування бетоних і розчиних сумішей
Машини для транспортування бетоних і розчиних сумішей, вимоги до них.
Конструктивні особливості поршневих бетононасосів. Конструктивні
особливості розчинонасосів. Розрахунок основних параметрів поршневого
насоса. Автобетонозмішувачі.
4. Машини і устаткування для ущільнення бетоних сумішей.
Основні засоби ущільнення бетоних сумішей. Основи теорії роботи
вібраційних машин. Переносні віброзмішувачі, загальна характеристика ,

конструктивні особливості. Розрахунок основних параметрів роботи
переносних віброзбурювачів.
5.Машини для виробництва залізобетонних виробів і конструкцій.
Устаткування для укладання бетоних сумішей: класифікація конструктивні
особливості бетоноукладальників і бетонорозмішувачів.
Розрахунок основних параметрів режиму роботи устаткування для укдадання
бетоної суміші. Розрахунок основних параметрів режиму роботи устаткування
для укладання бетоної суміші.
Вібраційні площадки: конструктивні
особливості, розрахунок основних параметрів.
5. Якість машин.
Мета дисципліни - освоєння студентами основ теорії якості
(квалітології) на рівні, необхідному для опанування ними системи
взаємозв’язаних понять, напрямків, дисциплін, які є основою науки про
якість;
вивчення студентами комплексу уявлень теорії якості на рівні, достатньому
для практичної діяльності по спеціальності;
ознайомлення студентів з основами надійності, як якості, розгорнутої в часі.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
ЗНАТИ:
суть проблем якості в техніці і шляхи їх вирішення; показники якості, їх
формування, вплив конструкції і умов експлуатації, фізику і моделі відказів,
основи надійності машин, методи експлуатації і ремонту машин, шляхи
підвищення якості машин на етапах проектування, виробництва і
експлуатації.
ВМІТИ:
визначати показники якості, розробляти технічну документацію з питань
якості, знаходити шляхи підвищення якості, оцінювати умови роботи машин
і операторів.
Зміст дисципліни за темами
ВСТУП. Значення питань якості для сучасної техніки і технології.
Предмет науки про якість машин - кваліметрії. Основні терміни і визначення.
Надійність - якість машин, розгорнена в часі. Вплив якості на експлуатаційні
якості машин. Основні відкази машин. Показники якості. Історичний опис
розвитку кваліметрії, надійності. Економічні аспекти якості. Завдання
підвищення якості в сучасному виробництві.
ТЕМА 1. Основні терміни і визначення якості.

Математичні методи в теорії якості. Основні кількісні характеристики
показників якості. Статистичні методи аналізу цих характеристик. Основні
поняття математичної статистики. Закони розподілу дискретних і
безперервних випадкових величин.
Комплексні показники надійності коефіцієнт готовності і коефіцієнт технічного використання, аналіз їх
складових. Показники надійності машин циклічної і безперервної дії.
Паралельне і послідовне з’єднання елементів в машині.
ТЕМА 2. Забезпечення якості машин при їх створенні.
Джерела дії на машину. Класифікація процесів, діючих на машину.
Види пошкоджень деталей, сполук, конструкцій. Номенклатура і
раціональний рівень показників якості машин, їх елементів. Раціональні
конструктивні схеми машин, аналіз схемної надійності. Умови експлуатації і
режими навантаження машин і обладнання. Експлуатаційні і розрахункові
методи визначення навантаженості машин, складових частин, агрегатів,
деталей. Схематизація навантажень в експериментальних методах
визначення навантаженості. Двочастотне, полічастотне навантаження машин.
Сучасний стан розрахунків конструкцій і деталей на витривалість.
Граничний стан по втомленості. Прогнозування ресурсу деталей і агрегатів
машини по критерію втомленості. Сучасний стан трибоніки. Динаміка
зносу. Граничне зношення. Прогнозування ресурсу деталей і агрегатів
машини по критерію зносу. Забезпечення основних одиничних і
комплексних показників надійності на етапі створення машини,
співвідношення між показниками надійності деталей, агрегатів і машини в
цілому. Надійність машин як економічна категорія, Питання оптимізації
показників надійності. Методи випробувань машин і їх елементів на
надійність. Стендові, полігонні і експлуатаційні випробування машин,
їх складових частин і деталей. Плани випробувань. Коефіцієнт прискорення в
прискорених випробуваннях. Межі форсування навантажень, в прискорених
випробуваннях. Експлуатаційні випробування, збір і обробка даних про
надійність машин. Система комплексних досліджень і випробувань машин.
Застосування ЕВМ для прогнозування надійності машин. Продуктивність друга складова якості. Принципи інтенсифікації робочих процесів.
Можливості підвищення продуктивності машин, які випускаються в Україні,
світовий рівень показників якості.
ТЕМА 3. Забезпечення основних кількісних показників рівня якості
машин на стадіях виготовлення і експлуатації.
Роль технології в створенні і підтриманні якості машин. Основні
положення бездефектного виготовлення виробів. Статистичні методи
контролю якості. Виникнення дефектів, як наслідок технологічного процесу.
Вплив технологічного процесу механічної обробки на якість поверхневого
шару деталі. Усталене і неусталене виробництво. Технологічні процеси для
стабілізації властивостей виробів. Значення стабільності технологічного

процесу для одержання якісної продукції. Підтримання рівня якості машин в
умовах експлуатації. Вибір раціональних методів проведення робіт,
обмеження експлуатаційного навантаження. Продуктивність і надійність,
звязок цих показників якості. Основні поняття виробничої і технічної
експлуатації машин. Енергоємність робочих процесів машин, можливості
зниження. Підвищення продуктивності. Ергономічні показники машини.
Карти рівня якості. Діагностика технічного стану машин. Технічне
обслуговування як засіб підтримання працездатності машини.
Ремонтоздатність машин. Система ППР. Сучасні методи відновлення
працездатності машин. Планові ремонти і ремонти за відказами машин.

ТЕМА 4. Загальні питання керування якістю машин і обладнання.
Планування показників якості, нормативні показники якості. Вплив
рівня якості дорожніх машин на їх ефективність. Узагальнена система
керування якістю машин. Надійність комплектів машин. Оцінка ефективності
різних заходів підвищення якості. Підвищення якості як найважливіший
напрямок.
ВНПП 6 Прогнозування технічного стану БДМ
Метою викладання дисципліни являється освоєння основних
закономірностей та останніх досягнень науки і техніки, передового досвіду в
організації технології використання будівельних та дорожніх машин в
технічній експлуатації БДМ , їх діагностиці прогнозуванні технічного стану
вузлів і агрегатів будівельної та дорожньої техніки, раціональним прийомам
їх технічн .
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні
знати:
особливості діагностування машин, основні діагностичні параметри вузлів і
агрегатів БДМ;
вміти
користуватися приладами та установками для діагностування систем
машини, прогнозувати ресурс машин, прогнозувати ресурс вузлів та
агрегатів, проводити поглибленні регулювання вузлів та систем БДМ.
Зміст дисципліни за темами
Вступ. Предмет та задачі курсу.Основні визначення при прогнузуванні та
діагностиці машин. Фактори, які впливають на процес зміни параметра.
Закономірності зміни технічного стану машин та їх механізмів
індивідуальний прогноз.

1. Основи прогнозування технічного стану машин
Види прогнозування технічного стану машин. Вивод аналітичних
залежностей для визначення залишкового ресурсу елементів машин.
Номограма для визначення залишкового ресурсу машини. Синтезування
прогнозів.
2. Основні принципи технічної діагностики машин.
Роль діагностики в системі технічного обслуговування та ремонту машин.
Порядок та послідовність виконання контрольно - діагностичних та
профілактичних операцій при Т.О.машин Періодичність виконання
контрольно - діагностичних та профілактичних операцій Система
діагностичних засобів. Прогнозуючі та аналізуючих пристроїв.
3. Сучасні методи діагностування технічного стану БДМ , їх вузлів та
агрегатів
Основні показники роботи вузлів та системБДМ в експлутаційних
умовах.Вплив стану реголювання агрегатів на їх спрацювання та надійність.
Резерви в використанні технічного ресурсу машин.Про пристосованість БДМ
до діагностування.
4. Обгрунтування граничних відхилень потужності двигуна (агрегатів) в
експлуатації.
Обгрунтування граничних відхилень потужності двигуна (агрегатів) в
експлуатації. Гальмівний, парціальний та диференціальний метод
діагностування. Безгальмівні методи перевірки роботи вузлів та таагрегатів
БДМ.
5. Основи віброакустичної діагностики вузлів та агрегатів БДМ.
Формування вібрацій вузлів та агрегатів БДМ. Основи аналіза вібрацій.
Віброакустичні діагностичні параметри.
6. Діагностика систем двигуна БДМ
Діагностування газофазподілу. Діагностування системи
змазки.Діагностування системи охолодження. Діагностування системи
запуску.Діагностування двигуна на основі аналізу картерного масла.
7. Діагностування гідравлічної системи та робочих органів БДМ
Вивченні приладів та засобів діагностування гідропривода БДМ.
Технологія діагностування гідропривода БДМ. Вивчення засобів
діагностування систем робочих органів БДМ.Технологія діагностування
робочих органівБДМ.

8. Прогнозування ресурсу роботи БДМ. Ефективність діагностики.
Про закономірність зміни технічного стану БДМ. Прогнозування
залишкового ресурсу вузлів БДМ на основі діагноза. Прогнозування за
аналізом складу продуктів спрацювання в маслі.Ефективність
діагностики

10. Проектування металоконструкцій
Мета дисципліни – формування у студентів знань, умінь та навиків в
області розрахунку та конструювання металевих конструкцій підйомнотранспортних, будівельних, дорожних меліоративних машин та
обладнання.
Після вивчення дисципліни студенти повинні:
Знати:
– методи розрахунку та проектування типових конструкцій з
забезпеченням їх несучої здатності, монтажу та транспортування;
Вміти:
– виконувати розрахунки на міцність, стійкість, деформативність та
втомну витривалість елементів спроектованих металоконструкцій
вантажопідйомних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин і
обладнання
Зміст дисципліни за темами
1. Загальні принципи проектування конструкцій
Матеріали металевих конструкцій. Вибір навантажень
2.
З’єднання металевих конструкцій. Зварні з’єднання
Болтові та шарнірні з'єднання. Заклепкові з’єднання
Шарнірні з' єднання, конструктивне оформлення та розрахунок
Розрахунок балкових металевих конструкцій. Балки
Особливості розрахунку балок в зонах місцевого впливу зосереджених
навантажень
3.
Розрахунок стрижневих металевих конструкцій. Робота
стрижнів на розтяг та стиск. Порядок розрахунку стрижнів
Розрахунок рамних металевих конструкцій. Типові конструкції
порталів поворотних та ходових рам екскаваторів, кранів, автогрейдерів
та ін.
6. Розрахунок металевих конструкцій будівельних кранів
Загальний принцип розрахунку та проектування кранів. Типи стріл та їх
раціональне застосування.Конструкції башт. Крани мостового типу
7. Розрахунок металевих конструкцій машин для земляних робіт.

Одноковшові екскаватори. Землерийно-транспортні машини
ВНПП 11. Вантажопідйомна та транспортуюча техніка
Мета вивчення - формування у студентів знань про сучасні
вантажопідйомні та транспортуючі машини,; ознайомлення з основними
видами і конструктивними рішеннями вантажопідйомних та транспортуючих
машин та обладнання, їх використання в галузі, розвинення навиків
самостійного вибору комплектів машин та обладнання з урахуванням виду
робіт та умов їх експлуатації.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
основні деталі машин, механізми, основи розрахунків та мтоди
експлуатації будівельних кранів, транспортних, транспортуючих та
навантажувально-розвантажувальних машин
вміти:
- визначити призначення, різновиди та будову окремих деталей і
складальних одиниць, техніки; конструювати, складати розрахункові схеми
та розраховувати окремі деталі та складальні одиниці; визначати область їх
раціонального застосування;
- розробляти конструктивні схеми вантажопідйомних машин та
механізмів;
- виконувати інженерні розрахунки елементів механізмів, вибирати
оптимальні варіанти стандартного обладнання, компонувати механізми.
- виконувати техніко-економічні розрахунки проекту.
В ході вивчення дисципліни студент готується виконувати курсовий
проект з використанням сучасних обчислювальних засобів.
Зміст дисципліни за темами
1. Вступ.Призначення, класифікація і основні параметри
вантажопідйомних машин.
1.Призначення та класифікація ВТТ.
2.Основні параметри вантажопідйомних машин.
3.Режими роботи вантажопідйомних машин.
2. Розрахункові навантаження. Допустимі навантаження.
1.Класифікація навантажень.
2.Динамічні навантаження.
3. Гальмівні механізми.
1.Призначення та класифікація.
2.Останови (зупинники). Роликові останови.
3.Колодкові гальма. Розрахунок.
4.Шляхи удосконалення конструкцій гальм.
4. Механізми підйому.

1.Поліспасти.
2.Гнучкі вантажні органи.
3.Сталеві дротяні канати.
4. Монтажні ланцюги.
5.Блоки.
6.Канатні барабани. Розрахунок на міцність. Стійкість барабанів.
7.Способи кріплення каната на барабані.
5.Вантажозахватні пристрої.
1.Загальні положення. Класифікація.
2.Вантажні гака і скоби. Гакові підвіски.
3.Автоматичні вантажозахватні пристрої. Грейфер. Фрикційно-затискн
і захвати. Електромагнітні і вакуумні захвати.
6. Механізми пересування.
1.Класифікація.Основні кінематичні схеми механізмів.
2.Опір пересуванню рейкових механізмів.
3.Потужність приводу..
7. Механізми повороту кранів.
1.Класифікація. Основні кінематичні схеми.
2.Опір в опорах при повороті крана.
3.Опір у роликах і підшипниках у кранах з нерухомою колоною.
4.Потужність приводу.

8. Мостові крани.
1.Класифікація. Основні типи кранів.
2.Запобіжні пристрої та засоби контролю.
3.Кранові візки.
4.Металеві конструкції кранових візків. Розрахункові навантаження.
9.Стрілові самохідні крани.
10.Баштові крани.
11.Машини безперервного транспорту.
1.Призначення і класифікація.
2.Характеристика вантажів, що транспортуються.
3.Продуктивність машин безперервного транспорту.
4.Опір рухові тягових органів конвеєрів.
12. Стрічкові конвеєри.
1.Загальні відомості. Конструкції конвеєрів.
2.Конвеєрні стрічки.

3.Конструкції поставів і роликових опор.
4.Приводи конвеєрів.
5.Натяжні механізми.
6.Завантажувальні пристрої.
13. Машини для земляних робіт
Ціль дисципліни полягає в глибокому засвоєнні студентами
теоретичних знань і практичних навичок по конструкції, розрахунку і
проектуванню машин для земляних робіт.
В результаті вивчення курсу студент повинний
ЗНАТИ:
- призначення, технічні особливості і місце в технологічному процесі
будівництва усіх видів існуючих машин для земляних робіт, особливості
умов їхньої роботи;
- основні фізико-механічні властивості грунтів і теоретичні основи процесів
їх різання і копання;
- особливості рушіїв, силових установок, передач і приводів керування,
конструктивні різновиди робочого устаткування;
- методи вибору і розрахунку основних параметрів робочих органів при
проектуванні машин;
- методику визначення навантажень, що виникають у розрахункових умовах,
і шляху забезпечення раціональних конструктивних рішень, спрямованих на
підвищення надійності машин і устаткування;
- сучасні тенденції розвитку техніки в будівельно-дорожньому
машинобудуванні;
- загальні принципи визначення продуктивності землерійно-транспортних
машин цикличної і безупинної дії.
ВМІТИ:
- обгрунтувати параметри і проектувати основні складальні одиниці, деталі
робочого устаткування машин для земляних робіт;
- розробляти принципові і кінематичні схеми механізмів передач і приводів
керування;
- виконувати аналіз виробничих можливостей і тягових властивостей
землерийних і землерійно-транспортних машин;
- виконувати розрахунки на тривкість, обгрунтовувати вибір матеріалів,
класів точності, допусків, посадок;

- оформляти креслення і пояснювальні записки відповідно до вимог
Держстандартів і ЄСКД;
- користуватися навчальною і довідковою літературою.
Зміст дисципліни за темами.
ТЕМА 1. Вступ. Загальні зведення про дисципліну “Машини для земляних
робіт”, її визначення, значення і ціль у підготуванні фахівців із будівельних і
дорожніх машин і устаткування, зв'язок із суміжними дисциплінами,
загальне утримання і структура. Роль МЗР у народному господарстві, як
технічної бази будівельного виробництва і дорожнього будівництва. Поняття
і значення механізації, комплексної механізації й автоматизації будівництва.
Класифікація МЗР. Особливості умов роботи МЗР у різноманітних галузях
народного господарства і природно-кліматичних зон і специфіка
запропонованих вимог. Стислий історичний огляд розвитку МЗР, роль
вітчизняних вчених у їхньому розвитку.
ТЕМА 2. Грунти як об'єкт впливу машин для земляних робіт.
Поняття “грунт”. Походження, склад і стан. Приклади грунтів, що
зустрічаються при виробництві земляних робіт. Фізико-механічні
властивості грунтів - гранулометричний склад, трифазний стан, об'ємна вага,
щільність, вологість, внутрішнє і зовнішнє тертя, розпушуваність, стиск
грунту, що несе спроможність, тривкість на зсув. Коефіцієнти тертя грунту
по грунту, грунту по сталі. Виробничі класифікації грунтів. Класифікація
грунтів по опорі різанню. Особливості властивостей замерзлих грунтів.
ТЕМА 3. Основи теорії різання грунтів.
Задача теорії різання грунтів. Засоби руйнування грунтів із метою
їхньої розробки. Механічне руйнування грунтів - основний принцип дії
машин для земляних робіт. Види різання. Типи ріжучих органів.
Геометричні елементи ріжучих органів машин для земляних робіт. Поняття
опір копанню. Опір різанню грунту - основна частина опору копанню.
Сутність процесу різання грунту, основні закономірності й особливості
процесу. Стружкоутворення. Основоположники теорії різання грунтів наукові школи В.П.Горячкина, Н.Г.Домбровського, А.Н.Зеленіна,
Ю.А.Вєтрова, їхній науковий внесок у сучасний стан теорії - (раціональна
формула опору різанню і копанню, касательная і нормальна складові опору
копанню, теорія тонких стружок, вплив співвідношення ширини і глибини
різання на опір різанню і копанню й ін.). Плоска задача теорії різання
А.М.Холодова. Особливості динамічного впливу робочих органів на
руйнуємий грунт.
ТЕМА 4. Загальний устрій машин для земляних робіт.

Структурна схема МЗР - силове устаткування, трансмісії, ходове
устаткування, системи керування, робочі органи. Силове устаткування.
Загальні положення: основні вимоги до силового устаткування машин для
земляних робіт, механічні характеристики; поняття “м'якої” і “жорсткої”
механічних характеристик. Режим роботи машин для земляних робіт.
Основні типи силового устаткування машин для земляних робіт. Теплове
силове устаткування. Основні види його, використовувані в машинах для
земляних робіт, механічні характеристики. Електричне силове устаткування.
Основні види його в машинах для земляних робіт; електродвигуни
перемінного і постійного току, генератори; механічні характеристики і
засоби керування ними. Змішане силове устаткування. Трансмісії.
Призначення, основні види трансмісій у машинах для земляних робіт.
Механічні, гідравлічні й електричні трансмісії. Переважна область
використання в машинах для земляних робіт трансмісій різноманітних типів.
Особливості конструкції трансмісій приводу ходового устаткування сучасних
ЗТМ підвищеної одиничної потужності.
Ходове устаткування. Загальні положення: визначення, основне
призначення і класифікація ходового устаткування машин для земляних
робіт; основні вимоги, запропоновані до нього і відмінні риси; порівняльна
характеристика основних типів. Вплив типу і параметрів на ефективність
машин і якість їхньої роботи. Гусеничне ходове устаткування. Принципова
схема й область переважного використання в машинах для земляних робіт,
види й особливості конструкцій. Пневмоколісне ходове устаткування.
Основні елементи його й область переважного використання. Опір коченню,
характеристика буксування колісного рушія. Колісні схеми і їхній вплив на
тягові якості машин для земляних робіт. Типи шин, їхні основні параметри і
принцип вибору. Крокуюче ходове устаткування. Область переважного
використання в машинах для земляних робіт, основні елементи конструкції і
принцип дії. Системи керування. Призначення й основні вимоги до систем
керування в машинах для земляних робіт. Їхні основні види. Системи
керування безпосередньої дії, системи керування з підсилювачем. Механічні,
гідравлічні і пневматичні системи керування. Роль гідравлічних приводів
керування в підвищенні технічного рівня будівельно-дорожніх машин.
Гідрофікація будівельно-дорожніх машин, як важливий напрямок
удосконалювання їхніх тягових властивостей і підвищення технікоекономічних показників.
ТЕМА 5. Бульдозери. Призначення, класифікація, робочий процес.
Особливості конструкцій різноманітних типів бульдозерів. Відвали прямий, універсальний, сферичний, совковий, короткий що штовхає.
Гідрофіцированний перекіс відвала бульдозера. Визначення основних
параметрів відвала бульдозера. Продуктивність бульдозера. Загальний
устрій бульдозера-розпушувача.

ТЕМА 6. Скрепери. Призначення, класифікація, робочий процес.
Особливості конструкції різноманітних типів скреперів - причепні,
полупричепні, самохідні. Визначення основних параметрів ковша скрепера.
Визначення продуктивності скрепера.
ТЕМА 7. Автогрейдери.
Призначення, класифікація, робочий процес. Колісні схеми.
Особливості конструкції сучасних автогрейдерів. Додаткові і змінні види
робочого устаткування. Визначення основних параметрів робочого
устаткування автогрейдера. Продуктивність автогрейдерів - копання,
переміщення, планування.
ТЕМА 8. Грейдери-елеватори.
Призначення, класифікація, робочий процес. Особливості конструкції
сучасних грейдерів-елеваторів. Визначення основних параметрів робочого
устаткування грейдера-елеватора. Продуктивність грейдерів-елеваторів.
ТЕМА 9. Екскаватори одноковшові.
Призначення, класифікація, робочий процес. Індексація одноковшових
екскаваторів. Уніфікація і стандартизація екскаваторів. Види змінного
робочого устаткування. Принципові схеми екскаваторів - пряма лопата,
драглайн, зворотна лопата. Визначення основних параметрів робочого
устаткування. Продуктивність одноковшового екскаватора.
ТЕМА 10. Многоковшові екскаватори.
Призначення, класифікація, робочий процес. Особливості конструкцій.
Продуктивність многоковшового екскаватора.
ТЕМА 11. Устаткування для гідромеханізації земляних робіт.
Сутність процесу гідромеханізації земляних робіт. Область
раціонального застосування в будівництві. Загальна схема наземної
розробки грунтів і застосування устаткування.

ВНПП 14. Машини для виробництва будівельних матеріалів
Мета дисципліни полягає у викладенні студентам основ знань про
машини, які використовуються для виробництва будівельних матеріалів та
конструкцій.
Завдання дисципліни – вивчення конструкцій, розрахунку,
проектування, правил безпечної експлуатації та вибору машин для
виробництва будівельних матеріалів та конструкцій.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні
знати:
–сучасні конструкції, теоретичні основи розрахунків, основи вибору і
проектування, правила безпечної експлуатації машин для виробництва
будівельних матеріалів та конструкцій;
–грамотно вибрати конструктивну схему машин, яка відповідає технічному
завданню з найкращими техніко-економічними показниками,
–вміти визначити параметри робочих органів, обгрунтувати потужність
привода, забезпечити енергопроводимість і міцність елементів конструкцій.
вміти:
– виконувати проектно-конструкторські та розрахункові роботи при створенні
вузлів, механізмів та агрегатів машин для виробництва будівельних матеріалів
та конструкцій ;
– визначати діючі під час роботи агрегату чи машини зусилля та на їх основі
виконувати розрахунки на міцність, які б гарантували надійність їх роботи;
– обґрунтовано, на основі техніко-економічного аналізу, вибирати машини
для виробництва будівельних матеріалів та конструкцій в залежності до
потреб виробництва;
– розраховувати необхідний парк техніки, виходячи із потреб виробництва і
визначати чинники ефективності цього парку;
– створювати нові і вдосконалювати існуючі
будівельних матеріалів та конструкцій.;

машини для виробництва

– сприяти використанню і розповсюдженню передової будівельної техніки.

Зміст дисципліни за темами

Розділ 1. Загальна характеристика машин , що вивчаються в курсі .
Тема 1. Стан та перспективи розвитку машин будівельної індустрії . Мета
курсу. Загальна класифікація машин , що вивчаються в курсі.
Розділ 2. Основні будівельні матеріали та показники, що характерізують
їх властивості
Тема 1. Класифікація гірських порід.Основні фізико – механічні властивості
гірських порід.
Тема

2.

Характеристика

найбільш

розповсюджених

будівельних

матеріалів.
Розділ 3. Машини для видобування кам’яних матеріалів
Тема 1. Буровибухові роботи в кар’єрах. Машини ударного буріння:
конструкції перфораторів, визначення показників перфораторів. Машини для
обертового буріння.
Розділ 4. Машини і устаткування для дроблення мінеральних матеріалів
Тема 1. Основні відомості про процес подрібнення. Класифікація машин для
подрібнення. Теорії дроблення.
Тема 2. Щокові дробарки.Область застосування і класифікація .
Конструктивні особливості щокових дробарок.
Тема 3. Розрахунок основних параметрів щокових дробарок: кут захвату,
частота обертання приводного вала, продуктивність, потужність Визначення
зусиль на деталі щокових дробарок. Розрахунок основних деталей:
ексцентрикового вала, розмірних плит, відтяжної пружини.

Тема 4. Конусні дробарки.Область застосування і
класифікація.Конструктивні особливості конусних дробарок. Розрахунок
основних параметрів конусних дробарок крупного дроблення: частота
обертання конуса, продуктивність, потужність
Тема 5. Розрахунок основних параметрів конусних дробарок середнього та
мілкого дроблення: частота обертання конуса,продуктивність, потужність.
Перспективні конструкції конусних дробарок.
Тема 6. Валкові дробарки. Область застосування і класифікація.Визначення
параметрів валкових дробарок: кут захвату,. потужність привода і
продуктивність.
Тема 7. Дробарки ударної дії.Загальні відомості і
класифікація.Конструктивні особливості молоткових
дробарок.Конструктивні особливості роторних дробарок. Визначення
параметрів дробарок ударної дії
Розділ 5. Машини і устаткування для помелу мінеральних матеріалів.
Тема 1. Барабані кульовіта вібраційні млини: загальні відомості і
класифікація, конструктивні особливості.
Тема 2. Швідкісні режими барабанних млинів, потужність привода,
продуктивність.
Розділ 6. Машини і обладнання для сортування будівельних
матеріалів.
Тема 1. Призначення і суть процесів сортування.

Загальна класифікація грохотів. Просівальні поверхні грохотів.
Конструктивні особливості вібраційних грохотів
Тема 2. Визначення параметрів вібраційного грохота. Технологічні
процеси показники процесу грохочення
Розділ 7. Дробарно-сортувальні заводи
Тема 1. Класифікація і технологічні схеми дробарно-сортувальних
заводів.Основи вибору устаткування для дроблення і сортування.
Розділ 8. Машини для змішування будівельних матеріалів.
Тема 1. Загальні відомості про процес переміщування. Класифікація
змішувальних машин.Гравітаційні змішувачі. Класифікація, конструктивні
особливості, визначення геометричних розмірів і потужності приводу.
Тема 2. Бетонозмішувачі примусової дії. Класифікація, конструктивні
особливості лопастевих, роторних, турбулентних змішувачів.Визначення
потужності приводу лопастевих змішувачів. Визначення геометричних і
кінематичних параметрів роторних змішувачів.
Тема 3. Бетоні і розчині заводи і установки.Основні типи та склад
бетонних і розчинних заводів. Технологічна схема заводу. Основи вибору
технологічного устаткування.
Розділ 9. Машини для ущільнення бетонної суміші.
Тема 1. Основні засоби ущільнення бетонної суміші.Розрахунок основних
параметрів вібрплощадок
ВНПП 15. Дорожні машини
Мета дисципліни – вивчення конструкцій, розрахунку, проектування,
правил безпечної експлуатації та вибору машин для будівництва і експлуатації
дорожніх покриттів.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
знати:
– сучасні конструкції, теоретичні основи розрахунків, основи вибору і
проектування, правила безпечної експлуатації дорожніх машин;
– конструктивні схеми машин, які відповідає технічному завданню з
найкращими техніко-економічними показниками,
– параметри робочих органів,
методики розрахунків потужність привода, енергопроводимості і
міцності елементів конструкцій.
вміти:
– виконувати проектно-конструкторські та розрахункові роботи при

створенні вузлів, механізмів та агрегатів дорожніх машин
– визначати діючі під час роботи агрегату чи машини зусилля та на їх
основі виконувати розрахунки на міцність, які б гарантували
надійність їх роботи;
– обґрунтовано, на основі техніко-економічного аналізу, вибирати
машини машини для будівництва різних видів покриттів в залежності
до потреб виробництва;
– розраховувати необхідний парк техніки, виходячи із потреб
будівництва і визначати чинники ефективності цього парку;
– створювати нові і вдосконалювати існуючі дорожні машини;
– сприяти використанню і розповсюдженню передової дорожньої
техніки.
Зміст дисципліни за темами
Розділ 1. Характеристика дорожніх машин
Тема 1. Стан та перспективи розвитку дорожнього машинобудування . Мета
курсу. Загальна класифікація машин , що вивчаються в курсі. Система
показників, що визначають ефективність використання машин. Показники що
визначають продуктивність машин, та економію енергетичних та
матеріальних ресурсів.
Розділ 2. Машини для виготовлення асфальтобетоних сумішей
Тема 1. Класифікація і основні фізико -механічні властивості
асфальтобетонів.Технологія виготовлення асфальтобетонних суміщей. Склад
заводу по виготовленню асфальтобетонних сумішей. Схеми
асфальтозмішучих установок.
Тема 2 . Устаткування для підігріву мінеральних матеріалів. Конструктивні
особливості сушильних барабанів. Визначення геометричних параметрів
сушильних барабанів. Визначення потужності привода , вибір елементів
приводу сушильного барабану. Розрахунок на міцність деталей барабану.
Тема 3. Устаткування для змішування асфальтобетонних сумішей.
Конструктивні особливості змішувачів. Визначення геометричних параметрів
змішувачів. Визначення потужності привода змішувача, вибір елементів
привода. Розрахунок на міцність деталей змішувача.Перспективні процеси та
устаткування для виготовлення асфальтових сумішей.
Розділ 3. Машини для транспортування і розподілу бітума
Тема 1. Склад, засоби отримання та основні фізико -механічні властивості
дорожніх бітумів.Автогудронатори, призначення, склад, конструктивні
особливості окремих органів. Робочий процес автогудронатора.
Тема 2. Тяговий розрахунок, визначення потужності приводу
автогудронатора.Теплотехнічний розрахунок автогудронатора.

Розділ 4. Машини для розподілення асфальтних сумішей.
Тема 1. Асфальтоукладальники. Класифікація, склад, конструктивне
виконання робочого обладнання асфальтоукладальника. Тяговий розрахунок
асфальтоукладальника.
Тема 2. Визначення потужності привода асфальтоукладальника.
Продуктивність асфальтоукладальника. Узгодження продуктивності окремих
органів.
Розділ 5. Машини для ущильнення дорожніх покриттів.
Тема 1. Фізико -механічні основи ущільнення дорожніх матеріалів.
Класифікація засобів ущільнення.
Тема 2. Тяговий розрахунок моторних катків. Визначення потужності.
Розрахунок на міцність деталей катка.
Вібраційні катки. Конструктивні особливості, визначення параметрів
вібрації.
Тема 3. Катки на пневмошипах. Класифікація, конструктивні особливості.
Визначення основних параметрів. Продуктивність катків.
Розділ 6. Машини та комплекси для будівництва бетонних покриттів.
Тема 1. Організація робіт при будівництві цементобетонних дорожніх
покриттів. Номенклатура машин, що входять у комплекс для будівництва
цементобетонних покриттів
Тема 2. Профілювальники основи покриття. Класифікація . конструктивні
особливості , тяговий розрахунок, визначення потужності привода і
продуктивності профілювальників
Тема 3. Бетонорозподільники . Класифікація , конструктивні схеми
розподільників. Тяговий розрахунок і визначення потужності привода
бункерних розподільників і розподільників безпрерервної дії. Розрахунок на
міцність робочого органа розподільника. Визначення продуктивності
розподільників.
Тема 4. Бетонообробні машини. Класифікація, склад бетонообробних машин.
Призначення і конструктивне виконання окремих органів. Тяговий
розрахунок і визначення потужності приводу окремих органів і машини в
цілому. Визначення параметрів віброущільнюючого органу бетонообробної
машини. Визначення продуктивності.
Тема 5. Нарізувальники швів. Призначення деформаційних швів. засоби їх
утворення. Конструкція нарізувальників, характеристика робочих органів.
Визначення потужності приводу і продуктивності. Високопродуктивний
комплект машин з ковзними опалубками: склад, конструктивні особливості
Розділ 7. Машини для ремонту та утримання автодоріг.

Тема 1. Машини для ремонту асфальтобетонних покриттів. Склад комплексу
машин. Принцип роботи асфальторозжарювачів. Технологічний вибір
устаткування. Машини для ремонту цементобетонних покриттів. Склад
комплексу машин.
Тема 2. Машини для літнього утримання автодоріг. Класифікація
поливальномиючих машин. Конструктивні особливості , тяговий розрахунок,
визначення потужності привода і продуктивності поливальномиючих машин.
Класифікація підметально-прибиральних машин. Конструктивні особливості,
тяговий розрахунок, визначення потужності привода і продуктивності
підметально- прибиральних машин.
Тема 3. Машини для зимового утримання автодоріг. Особливості роботи
машин в зимовий період. Класифікація і конструктивні особливості плужних
снігоочисників. Тяговий розрахунок і продуктивність плужних і роторних
снігоочисників.

ВНПП 16. Автотракторний транспорт

Метою дисципліни є формування у майбутнього фахівця сучасних
уявлень і знань про сучасні конструкції, принципи роботи, регулювання систем
і механізмів, випробування, а також основ теорії і розрахунку тракторів та
автомобілів.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
Знати:
- основні термінологічні визначення, поняття і положення
автотракторного будування;
- проблеми розвитку тракторів і автомобілів України;
- призначення, загальну будову, принцип роботи і регулювання
агрегатів та механізмів сучасних тракторів і автомобілів;
- правила безпечної експлуатації тракторів та автомобілів;
- основи теорії і розрахунку тракторів та автомобілів.
Уміти:
- виконувати регулювальні роботи систем і механізмів тракторів та
автомобілів;
-

використовувати знання з теоретичного курсу в процесі аналізу та оцінки конструкцій
тракторів та автомобілів Зміст дисципліни за темами

1. Загальні відомості про конструкції тракторів та автомобілів.
2. Класифікація, загальна будова і робота двигунів тракторів та
автомобілів.
3. Загальна будова, робота і обслуговування кривошипно-шатунного

механізму.
4. Загальна будова, робота, обслуговування і регулювання механізму
газорозподілу.
5. Загальна будова, робота, обслуговування і регулювання системи
охолодження двигунів.
6. Загальна будова, робота, обслуговування і регулювання системи
мащення двигунів.
7. Загальна будова, робота, обслуговування і регулювання системи
живлення дизельних двигунів.
8. Загальна будова, робота, обслуговування і регулювання системи
живлення двигунів від газобалонної установки.
9. Загальна будова та робота системи живлення двигунів із
впорскуванням легкого палива у впускний тракт.
10. Загальна будова, робота, обслуговування і регулювання системи
живлення карбюраторних двигунів.
11. Загальна будова, робота, обслуговування і регулювання системи
механічного пуску дизельних двигунів.
12. Основи теорії автомобільних та тракторних двигунів.
13. Загальна будова трансмісії. Загальна будова, робота, обслуговування
і регулювання зчеплення.
14. Загальна будова, робота, обслуговування і регулювання коробок
передач, ходозменшувачів, роздавальних коробок.
15. Загальна будова, робота, обслуговування і регулювання проміжних
з’єднань та карданних передач.
16. Загальна будова, робота, обслуговування і регулювання ведучих
мостів автомобілів та колісних тракторів.
17. Загальна будова, робота, обслуговування і регулювання ведучих
мостів та механізмів повороту гусеничних тракторів.
18. Загальна будова, робота, обслуговування і регулювання рульового
керування.
19. Загальна будова, робота, обслуговування і регулювання гальмівної
системи.
20. Загальна будова, робота, обслуговування і регулювання несівної
системи.
21. Загальна будова, робота, обслуговування і регулювання підвіски.
22. Загальна будова, робота, обслуговування і регулювання колісних
рушіїв.
23. Загальна будова, робота, обслуговування і регулювання гусеничних
рушіїв.
24. Загальна будова, робота, обслуговування і регулювання гідравлічних
навісних систем.
25. Загальна будова, робота, обслуговування і регулювання систем
відбору потужності.
26. Загальна будова, робота, обслуговування і регулювання робочого
обладнання автомобіля.

27. Загальна будова, робота, обслуговування акумуляторних батарей.
28. Загальна будова, робота, обслуговування генераторів та регуляторів
напруги.
29. Загальна будова, робота, обслуговування і регулювання систем
запалення.
30. Загальна будова, робота, обслуговування і регулювання систем
електропуску та пристроїв для полегшення пуску холодних двигунів.
31. Загальна будова, робота, обслуговування і регулювання систем
електричного освітлення, засобів сигналізації.
32. Загальна будова, робота, обслуговування і регулювання контрольновимірювальних приладів та додаткового обладнання.
33. Загальна динаміка тракторів та автомобілів. Тягова динаміка і
паливна економічність тракторів та автомобілів.
34. Техніка безпеки і пожарна безпека при роботі на тракторах і
автомобілях.
ВНПП 17. Технологія виробництва та ремонту машин
Метою вивчення дисципліни є вивчення, обґрунтування вибору та
розробка способів впливу на несправні складові частини машин, відповідних
знарядь виробництва з метою реалізації (використання) їх залишкової
довговічності і відновлення справності машин при найменших затратах праці
та коштів.
Основними задачами дисципліни є:
- встановлення закономірностей зміни стану елементів машин у процесі
експлуатації і впливу їх на залишкову довговічність;
- визначення закономірностей виконання технологічних процесів під
час ремонту машин і виявлення параметрів, діючи на які можна підвищити
якість і ефективність ремонту.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
Знати:
- виробничий процес ремонту машин;
- сучасні методи відновлення деталей машин;
- технологічні процеси ремонту основних вузлів та агрегатів.
Уміти:
- вибирати раціональний спосіб відновлення деталей машин;
- підбирати та розрахувати технологічні режими нанесення різних
покрить;
- розробляти структурну послідовність технологічного процесу
відновлення конкретної деталі;
- самостійно освоювати нові способи та методи ремонту машин.
Зміст дисципліни за темами
1. Загальні відомості про ремонт машин.
2. Зміна технічного стану машин і виникнення дефектів деталей.
Класифікація видів зношування.

3. Загальний технологічний процес ремонту машин.
4. Структура технологічного процесу ремонту машин.
5. Діагностування.
6. Особливості процесу розбирання машин.
7. Очистка об’єктів ремонту.
8. Визначення терміну «дефектація деталей».
9. Комплектування деталей.
10. Обкатка і випробування вузлів, агрегатів та машин. Фарбування
машин.
11. Технологічні способи ремонту (відновлення) деталей.
12. Газотермічне напилення деталей. Відновлення деталей припіканням.
13. Відновлення деталей електромагнітними і хімічними покриттями.
Використання лазерної технологій при відновленні деталей.
14. Відновлення деталей тиском. Компенсація зношеного поверхневого
шару пластичним деформуванням. Компенсація зношеного поверхневого
шару встановленням додаткових деталей. Поверхневе зміцнення деталей
пластичним деформуванням. Використання пластмас при відновленні
деталей.
15. Застосування паяння під час ремонту деталей. Зміцнення поверхонь
деталей термічною і хіміко-термічною обробкою.
16. Ремонт двигунів і трансмісій машин.
ВНПП 18. Проектування ПТМ
Мета дисципліни – надання знань необхідних для виконання
основних розрахунків підйомно-транспортних машин, і обгрунтованого
підбору їх в комплексі обладнання.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні
Знати:
–умови роботи підйомно-транспортних машин;
– кінематичні схеми підйомно-транспортних машин та їх механізмів,

компоновку вузлів і механізми,
–

методики розрахунків навантаження, які діють на елементи машин,

продуктивностість машин, потужності приводу, а також
розрахунків на міцність і довговічність вузлів, деталей,
металоконструкцій;
–

оптимальні параметри машини і окремі її вузли.

Уміти:
- розробляти креслення загального виду машини;

- розробляти креслення механізмів вантажопідйомної машини;
- виконувати компоновку механізмів;
- виконувати деталювання вузлів;
- складати любі кінематичні схеми механізмів;
- виконувати розрахунки механізмів;
- у відповідності до вимог ЄСКД оформлювати конструкторську
документацію.
В ході вивчення дисципліни студент виконує курсовий проект з
використанням сучасних обчислювальних засобів.

Зміст дисципліни за темами
Тема 1. Режими роботи механізмів і кранів.
Тема 2. Навантаження в підйомно-транспортних машинах.
Тема 3. Проектування механізму підйому вантажу.
Тема 4. Проектування механізму пересування крана (візка) з приводними
колесами.
Тема 5. Проектування механізму повороту крану.
Тема 6. Основні правила конструювання підйомно-транспортних машин та
механізмів.
Тема7. Компонування механізмів ПТМ.
Тема8. Запобіжні пристрої.
Тема9. Розрахунок мостового крана.
Тема10. Розрахунок поворотних стрілових кранів.
Тема11.Розрахунок пересувних стрілових кранів.
Тема12. Розрахунок об’ємного гідроприводу механізмів крану.
Тема13.Розрахунки транспортуючих машин з гнучким тяговим органом.
Тема14. Розрахунки транспортуючих машин без гнучкого тягового органу.

20. Експлуатація та обслуговування машин
Метою викладання дисципліни опанування студентами науковими і
практичними знаннями для знаходження оптимальних рішень при організації
експлуатації парків машин в умовах сучасного будівельного виробництва
Застосування сучасних засобів дослідження операцій дозволяє
підвищити точність і об'єктивність рішень, що приймаються при експлуатації
парків будівельних машин, звести до мінімуму елементи випадковості і
визволити фахівців від тяжких стандартних дій.
Кінцевою метою вивчення курсу є підготовка майбутнього фахівця до
керівництва виробничою і господарською діяльності підприємств в умовах
ринкової економіки.
- оволодіти передовими засобами організації та оптимального
управління комплексно - механізованим будівельним виробництвом;
- придбати
уміння самостійно знаходити і приймати науково
обгрунтовані рішення по виробничій і технічній експлуатації парків дорожніх
машин
Після вивчення дисципліни майбутній фахівець повинен:
Знати
- передові засоби організації та оптимального управління комплексно механізованим будівельним виробництвом
- засоби управління технічним станом БДМ;
- особливості застосування БДМ у технологічних процессах дорожнього
будівництва

Вміти
-самостійно знаходити і приймати науково обгрунтовані рішення по
виробничій і технічній експлуатації парків дорожніх машин
- застосовувати методи розрахунку графіків ППР;
- розробляти проекти баз механізації дорожнього будівництва
Зміст дисципліни за темами
Тема 1. Особливості дорожньо-будівельних робіт
Рівень механізації жорожньо-будівельних робіт. Комплексне
використання БДМ на будівництві шляхів. Цілі та завдання, що до підвищення

ефективності використання БДМ. Щляхи раціонального використання різних
типов і марок БДМ на будівництві шляхів.
Тема 2. Виробнича експлуатація бульдозерів
Призначення бульдозерів. Види технологічних операцій, на яких
доцільно використовувати бульдозери. Схеми роботи бульдозерів. Рціональні
заходи підвищення продуктивноті бульдозерів на різних технологічних
операціях.
Тема 3. Виробнича експлуатація скреперів
Призначення скреперів. Види технологічних операцій, на яких доцільно
використовувати скреперів. Схеми роботи скреперів. Рціональні заходи
підвищення продуктивноті скреперів на різних технологічних операціях.
Тема 4. Виробнича експлуатація грейдер-елеваторів
Призначення грейдер-елеваторів. Види технологічних операцій, на яких
доцільно використовувати грейдер-елеваторів. Схеми роботи грейдерелеваторів. Рціональні заходи підвищення продуктивноті грейдер-елеваторів
на різних технологічних операціях.
Тема 5. Виробнича експлуатація екскавторів
Призначення екскаватора. Види технологічних операцій, на яких
доцільно використовувати екскаватори. Схема розробки екскавторних забоїв.
Змінне робоче обладнання, найчастійше використовуване на будівництві
шляхів.
Тема 6. Виробнича експлуатація машин по укладанню цементнобетонних покрить
Призначення бетоноукладальних машин. Перелік технологічних
операцій, виконуємих цими машинами. Засоби підвищення продуктивності
бетоноукладальних машин. Основні регуліровки при використанні
бетоноукладальних машин.
Тема 7. Виробнича експлуатація машин по укладанню
асфальтобетонних покрить
Призначення. Перелік технологічних операцій, виконуємих
асфальтоукладачем. Засоби підвищення продуктивності асфальтоукладачів.
Основні регуліровки при використанні асфальтоукладачів.
Тема 8. Виробнича експлуатація ущильнювальних машин
Призначення. Види ущильнювання будівельних матеріалів.
Раціональне використовування різноманітних засобів ущильнювання
матеріалів. Засоби підвищення продуктивності ущильнювальних машин.

Тема 9. Ефективність використання БДМ на дорожньому
будівництві
Річні режими роботи БДМ. Їх визначення. Комплексне використування
дорожніх машин. Засоби зниження простоїв машин за різними причинами.
Тема 10. Технологія технічного обслуговування БДМ
Операції кожнозмінного обсллуговування. Перелік робіт та послідовніть
їх виконання при номерних обслуговуваннях. Перелік робіт та послідовніть їх
виконання при поточних ремонтах БДМ.
Тема 11. Заправлення БДМ експлуатаційними матеріалами
Перелік експлуатаційних матеріалів, які належать регулярній зміні.
Заправлення охолоджуючими рідинами. Заправлення стиснутим повітрям.
Заміна робочих рідин гідроприводів БДМ. Річне потріблення експлуатаційних
матеріалів БДМ
Тема 12. Технологія змащування БДМ
Інструмент та обладнання для змащування рідкими мастилами.
Обладнання для змащування консистентними мастилами. Засоби економії
мастильних матеріалів. Термін зміни мастил. Картки змащування БДМ.
Тема 13. Технологія діагностування БДМ
Основні визначення в технічній діагностиці. Місце діагностики в
технологічному обслуговуванні БДМ. Види діагностування. Тестове
діагностування. Функціональне діагностівання.
Тема 14. Суб’єктивне діагностування
Методи суб’єктивного діагностування. Засоби суб’єктивного
діагностування. Переваги та недоліки суб’єктивних методів діагностування.

Тема 15. Діагностування по параметрам робочих процесів
Структурні параметри технічного стану механізмів. Діагностичні
параметри. Основний закон діагностування. Основні закономірності зміни
значень робочих прараметрів від рівня технічного стану механізмів.
Тема 16. Потужність та паливо-економічні показники
Потужність БДМ як основний технічний показник рівня технічного
стану агрегатів. Витрата пального - показник рівня зносу механізмів. Системи
діагностування, які використовують витрати пального як параметр рівня
технічного стану.

Тема 17. Принципи розробки методів та засобів діагностування
Теорія розпізнання - теоретична основа методів діагностики. Теорія
контролепридатності - основа теорії розробки засобів діагностування.
Універсальні засоби діагностування. Спеціалізовані засоби.
Тема 18. Перспективи розвитку методів та засобів діагностики
Сучасний розвиток світового ринку засобів технічного обслуговування
машин. Динаміка долі засобів діагностування на цьому ринку. Тенденції змін
українського ринку засобів обслуговування
Тема 19. Прогнозування залишкового ресурсу машин
Види прогнозів. Короткострокові прогнози. Довгострокові прогнози.
Методи розробки прогнозів. Типи представлення прогнозів. Використання
обчислювальної техніки для складання прогнозів. Імітаційне моделювання
длярозробки прогнозів технічного стану агрегатів БДМ.
Тема 20. Прилади та пристрої для діагностування
Механічні пристрої. Встроєні прилади діагностування. Стаціонарні
пости. Пересувні станції діагностики. Розрахунки кількості постів та станцій
діагностики.
Тема 21. Технологія діагностування двигунів та їх систем
Діагностування показників потужності двигунів. Діагностування
систем змащування двигунів. Діагностика КШМ та газоросподільного
механізму. Діагностування системи охолодження.
Тема 22. Технологія діагностування агрегатів трансмісії
Діагностування
КЗП.
Діагностування
карданних
Діагностування задніх мостів. Діагностування движетелів.

передач.

Тема 23. Моделювання процесу діагностування.
Моделі, використовуємі в технічній діагностиці. Математичні моделі.
Імітаційне моделювання. Оптимізація параметрів систем діагнотування.
Тема 24. Засоби та методи діагностування робочих рідин БДМ
Основні параметри робочих рідин. Діагностичні параметри, які
характерізують стан робочих рідин. Методи діагностування. Пристрої для
діагностування робочих рідин. Експрес-методи. Економічна еіективність
діагностування робочих рідин.
Тема 25. Економічна ефективність обслуговування

Показники ефективності обслуговування БДМ. Крітерії ефективності
операцій обслуговування. Шляхи підвищення ефективності обслуговування.
Розрахунки
економічної
ефективності
діагностування,
технічних
обслуговувань та поточних ремонтів.

ВНПП 21. Технологія ТО та діагностування БДМ
Мета дисципліни - надати майбутнім спеціалістам знання з основ
технічного обслуговування (ТО) і ремонту (Р) машин спрямованих на
одержання високих кінцевих результатів в галузі технічної експлуатації
машин.
Після вивчення дисципліни кожен студент повинен
знати:
- показники якості і надійності машин;
- несправності і відмови, погіршення технічного стану машин;
- основи організаційно-технічного забезпечення ТО і Р, плановопопереджувальну систему;
- технологічні процеси, єдину систему технічної документації (ЕСТД);
- контроль якості ТО і Р машин;
уміти:
- проводити аналіз діагностичних показників технічного стану при
технічній експлуатації машин;
- визначати ушкодження технічних засобів і шляхи їх подолання;
- здійснювати організаційні і технічні заходи по ТО і ремонту машин.

Зміст дисципліни за темами

1. Загальні основи організації технічної експлуатації машини, їх
технічного обслуговування і ремонту машин, механізмів, агрегатів, ліній
Якість і надійність машини. Несправності і відмови машини.
Організаційні основи технічної експлуатації машини, і ремонту. Технологічні
процеси і єдина система технічної документації (ЕСТД). Види організації
технічного обслуговування і ремонту машин. Планово-попереджувальна
система ТО і ремонту машин. Несправності і відмови машин. Технічна

експлуатація-як забезпечення і підтримання працездатного стану машини.
Показники якості машин. Якість обслуговування і ремонту машин. Надійність
машин. Властивості які характеризують надійність машин. Основні причини,
які породжують появу несправностей і віднов машин. Зношування і знос:
механічне, абразивне, корозійно-механічне, ерозійне, гідроабразивне,
усталене, кавітаційне; Зношуванню при заїданні, фретінзі. Зношування
окислювальне, електроерозійне. Пошкодження: механічне, усталене,
деформаційне, хіміко-теплове. Зміни властивостей матеріалу з часом.
Організаційні основи ТО і ремонту машин. Форми і методи ТО і ремонті
машин. Планово-попереджувальна система (ППС) ТО і ремонту машини.
Види ТО і ремонту машин. Технологічні процеси ТО і ремонту машини. Єдина
система документації (ЕСТД).
2. Контроль і визначення якості машини їх ТО і ремонту
Види технічного контролю. Діагностування при ТО і ремонтів машин.
Засоби і обладнання загального призначення для ТО і ремонту машин. засоби
контролю якості ТО і ремонту машини. Діагностичні методи при ТО і ремонту
машини. Загальні засоби і обладнання для ТО і ремонту машин. Види
технічного контролю якості машин і їх ТО і ремонту. Контрольновимірювальні універсальні інструменти і прилади. Діагностування машин.
Діагностичні характеристики при ТО і ремонті машин. Засоби і обладнання
загального призначення при технічному обслуговуванню машин. Засоби і
обладнання загального призначення при ремонті машин.
3. Технологія і методи ТО і ремонту. Засоби і технічне оснащення
для відновлення деталей машини
Оцінка технологічності конструкцій машин з точки зору ТО і
ремонтопридатності. Технологічна підготовка до відновлення деталей машин.
Очищення, дефектація і сортування деталей. Групи способів відновлення
деталей. Обладнання для мийки машин і очищення деталей. Відновлення
деталей нарощуванням. Відновлення деталей пластичною деформацією.
Осадка, розтягнення, наклеп, накатка. Механічна обробка зношених
поверхонь деталей переведенням у ремонтні розміри. Засоби контролю після
відновлення деталей машин. Визначення технологічності конструкцій машин
з точки зору ТО і ремонту. Підготовка технологічна і технічна до відновлення
деталей машин. Очищення, дефектація і сортування деталей з точки зору
ремонтопридатності. Класифікація способів відновлення деталей машини.
Способи відновлення деталей машин: нарощування поверхонь деталей
наплавленням, металізацією, гальванічним покриттям. Відновлення деталей
пластичною деформацією. Переведення у ремонті розміри механічною
обробкою. Встановлення кілець. Контроль якості відтворення деталей
машини.
4. Відтворення деталей різних груп машин і автомобілів

Групи деталей з точки зору ТО і ремонтопридатності. Корпусні деталі і
їх відновлення. Відновлення гладких і шліцьових валів. Відновлення
зубчастих коліс, зірочок. Трубні і арматурні деталі. Відновлення гумових та
інших деталей. Собівартість відновлювальних робіт. Техніка безпеки і
охорона праці при ТО і ремонту машини. Відновлення корпусних деталей
машини. Відновлення гладких, фасонних шліцьових, валів. Відновлення
зубчастих коліс, зірочок. Відновлення трубчастих і арматурних деталей.
Відновлення гумових і інших деталей. Відновлення деталей машин різних
груп. Відновлення корпусних деталей машини. Відновлення гладких,
фасонних шліцьових деталей машин. Відновлення зубчастих коліс, зірочок.
Відновлення трубопроводів, і арматури. Відновлення гумових і інших деталей
машини. Екологічні аспекти відновлення деталей проведення ТО і ремонту.
Техніка безпеки при ТО і ремонту машини. Охорона праці і ТО і ремонту
машини.
5. Основні поняття сервісного технічного обслуговування (СТО).
Власність і матеріально-технічна база. Устаткування технічного сервісу
Сервісне технічне обслуговування - комплекс операцій по підтриманню
працездатного і справного стану машини, механізму автомобіля при
використанні
по
призначенню,
зберіганні
чи
транспортуванні.
Передпродажний сервіс. Після продажний сервіс. Гарантований період. Після
гарантований період. Матеріально-технічна база за формою власності,
встановленою Законом України «Про власність». Державні підприємства,
державне комунальне підприємство, колективне підприємство, приватне
підприємство, сімейне підприємство, індивідуальне підприємство, спільне
підприємство. Підприємство, засноване на власності юридичних осіб та
громадян інших держав. Виробничо-технічний комбінат. Спеціалізований
автоцентр. База централізованої СТО. Станція технічного обслуговування.
Автозаправні станції. Засоби механізації СТО одиничним методом на одному
посту - потоковим методом. Постова потокова лінія, обладнана конвеєром.
Загальне устаткування. Профілактичне устаткування. Прийомно-оглядове
устаткування, ремонтне, складське. Устаткування робочих постів і потокових
ліній. Засоби контролю якості СТО

ВНПП 22. Проектування БДМ
Мета дисципліни – надання знань необхідних для виконання
основних розрахунків та проектування будівельних і дорожніх машин і
обгрунтованого підбору їх в комплексі обладнання.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні
Знати:
–умови роботи будівельних і дорожніх машин машин;
– кінематичні схеми підйомно-транспортних машин та їх механізмів,

компоновку вузлів і механізми,
–

методики розрахунків навантаження, які діють на елементи машин,
продуктивностість машин, потужності приводу, а також
розрахунків на міцність і довговічність вузлів, деталей,
металоконструкцій;

–

оптимальні параметри машини і окремі її вузли.

Уміти:
- розробляти креслення загального виду будівельних і дорожніх машин;
- розробляти креслення механізмів будівельних і дорожніх машин;
- виконувати компоновку механізмів;
- виконувати деталювання вузлів;
- складати любі кінематичні схеми механізмів;
- виконувати розрахунки механізмів;
- у відповідності до вимог ЄСКД оформлювати конструкторську
документацію.
Зміст дисципліни за темами
Частина 1. Основні методи і етапи при розробці нових машин .
Розділ 1. Стадії і етапи проектування.
Тема 1.1. Загальна характеристика етапів проектування
Тема 1.2. Зміст технічного завдання.

Тема 1.3. Зміст та перелік робіт технічної пропозиції
Тема 1.4. Зміст та перелік робіт ескізного проекту.
Тема 1.5. Зміст та перелік робіт технічного проекту.
Тема 1.6. Розробка робочої конструкторської документації.
Розділ 2. Основні методи і етапи при розробці нових машин
Тема 2.1. Моделі робочих процесів, що виконуються робочими органами
машин. Функціональна схема машин.
Тема 2.2. Складання кінематичних схем машин. Особливості складання
розрахункових схем.
Тема 2.3. Розробка геометричних моделей робочих органів будівельних і
дорожніх машин. Розробка математичних моделей технологічних процесів
робочих органів БДМ.
Тема 2.4. Фізичне моделювання будівельно - дорожніх машин. Розробка
принципових схем БДМ.
Тема 2.5. Особливості виконання робочих креслень та іншої конструкторської
документації.
Частина 2. Забезпечення загальних вимог до машини, що проектується .
Розділ 3. Характеристика показників якості БДМ.
Тема 3.1. Новизна машини. Забезпечення надійності та довговічності машин.
Тема 3.2. Показники
технологічність.

якості

конструкції:

міцність;

жорсткість;

Ергономічність та естетичність машин.
Розділ 4. Основи розрахунків БДМ.
Тема 4.1. Сили технологічного опору в будівельних і дорожніх машинах і
методики їх визначення. Вагові навантаження і методики їх визначення.
Сили шкідливих опорів і методики їх визначення. Навантаження від зовнішніх
впливів і методика їх визначення. Розрахункові навантаження.
Тема 4.2. Особливості розрахунків вузлів та деталей машин за першою групою
граничних станів.
Тема 4.3. Особливості розрахунків вузлів та деталей машин за другою групою
граничних станів. Особливості розрахунків вузлів та деталей машин на
витривалість та вібростійкість.

Розділ 5. Матеріали для виготовлення деталей будівельних і дорожніх машин.
Тема 5.1. Особливості використання чорних металів для виготовлення деталей
БДМ. Особливості використання кольорових металів для виготовлення
деталей БДМ.
Тема 5.2. Зносостійкість робочих органів та деталей БДМ та засоби її
підвищення.
ВНПП 23. Проектування МЗР
Мета дисципліни – надання знань необхідних для виконання
основних розрахунків машин для земляних робіт, і обгрунтованого підбору
їх в комплексі обладнання.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні
Знати:
–умови роботи машин для земляних робіт;
– кінематичні схеми машин для земляних робіт та їх механізмів,
компоновку вузлів і механізми,
–

методики розрахунків навантаження, які діють на елементи машин,
продуктивностість машин, потужності приводу, а також
розрахунків на міцність і довговічність вузлів, деталей,
металоконструкцій;

–

оптимальні параметри машини і окремі її вузли.

Уміти:
- розробляти креслення загального виду машини;
- розробляти креслення механізмів машин для земляних робіт;
- виконувати компоновку механізмів;
- виконувати деталювання вузлів;
- складати любі кінематичні схеми механізмів;
- виконувати розрахунки механізмів;
Зміст дисципліни за темами

ТЕМА 1. Бульдозери.
Основні параметри, опори, що виникають при роботі бульдозера.
Вибір і розрахунок основних параметрів бульдозерного навісного
устаткування. Компонування і принципи проектування бульдозерного
навісного устаткування. Тягова характеристика колісних і гусеничних тягачів
бульдозерів. Тяговий розрахунок бульдозера. Задача тягового розрахунку.
Вихідні розрахункові навантаження. Вибір розрахункових положень.
Методика визначення розрахункових навантажень при роботі бульдозера на
сталому і несталих режимах копания. Розрахунок механізмів керування
робочим устаткуванням бульдозера. Розрахунок елементів металоконструкції
бульдозера на міцність.
ТЕМА 2. Скрепери.
Основні параметри скрепера. Опори, що виникають при роботі
скреперів. Вибір і розрахунок основних параметрів робочого устаткування
скреперів і базового тягача. Тяговий розрахунок скрепера. Задача тягового
розрахунку. Вихідні розрахункові навантаження. Вибір розрахункових
положень. Методика визначення розрахункових навантажень. Визначення
зусиль у механізмах керування. Розрахунок елементів металоконструкції
скрепера на міцність. Особливості розрахунку полупричепних і самохідних
скреперів.
ТЕМА 3. Автогрейдери.
Основні параметри автогрейдерів. Опори, що виникають при роботі
автогрейдерів. Вибір і розрахунок основних параметрів автогрейдера.
Тяговий розрахунок автогрейдера. Задача тягового розрахунку. Вихідні
розрахункові навантаження. Вибір розрахункових положень. Методика
визначення розрахункових навантажень. Визначення зусиль у механізмах
керування. Розрахунок елементів конструкції автогрейдера на міцність.
ТЕМА 4. Грейдери-елеватори.
Основні параметри грейдерів-елеваторів. Опори, що виникають при
роботі грейдерів-елеваторів. Тяговий розрахунок грейдера-елеватора.
Задача тягового розрахунку. Вихідні розрахункові навантаження. Вибір
розрахункових положень. Методика визначення розрахункових
навантажень.
ТЕМА 5. Екскаватори одноковшові.
Загальний розрахунок одноковшових екскаваторів. Задача загального
розрахунку, його вихідні положення і склад. Визначення параметрів,
основних розмірів і мас екскаватора. Розрахунок головного робочого
навантаження. Загальний розрахунок головних робочих механізмів.
Визначення розрахункових, піднімального і напірного зусиль прямої лопати,

тягового і піднімального зусиль драглайна; необхідної потужності двигуна
або двигунів головних робочих механізмів багатодвигунових машин.
Особливості розрахунку гідравлічних екскаваторів. Статичний розрахунок.
Визначення навантажень на елементи робочого устаткування і характерних
металевих конструкцій одноковшових екскаваторів (рукоять прямої й
зворотньої лопати, стріла лопати і драглайна).
ТЕМА 6. Екскаватори многоковшові.
Загальний розрахунок многоковшових екскаваторів. Задача загального
розрахунку. Визначення основних параметрів робочих органів. Вибір
робочих швидкостей копання і пересування. Визначення продуктивності і
потужності приводу.
ТЕМА 7. Перспективи подальшого розвитку МЗР.
Удосконалювання робочих процесів: раціональна геометрія робочих
органів, інтенсифікація, автоматизація, нові засоби руйнування грунтів,
розробка глибоких траншей.
Удосконалювання конструкції, методів розрахунку і проектування
МЗР: підвищення комфортності і безпеки умов праці машиністів, екологічна
безпека машин, дизайн, економія енергоресурсів, підвищення надійності,
використання комп'ютерних технологій при розрахунку і конструюванні
МЗР.

