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1. Анотація до дисципліни. 
Метою викладання дисципліни „Історія інженерної діяльності в будівництві” є ознайомлення здобувачів освітнього 

ступеня бакалавр  (з подальшим їх самостійним обмірковуванням) історії прирощення наукових знань у межах окремих  
галузей  технічних  наук, пов’язаних  з будівництвом відповідно до певних історичних етапів розвитку науки і культури в 
цілому з метою  опанування  інтелектуального  багатства  світової  наукової  культури, яке зберігається в історії людства та на 
якому ґрунтується сучасна будівельна наука. 

2. Мета і завдання дисципліни 
  Мета курсу «Історія інженерної діяльності в будівництві» –  полягає у набутті для здобувачів освітнього ступеня 

бакалавра компетенцій, знань, умінь і навичок для здатності до абстрактного мислення, аналізу та синтезу,зберігання та 
примножування моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства на основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 
техніки і технологій, використання інформаційних і комунікаційних технологій [ЗК2], [ЗК3], [ЗК4],[ФК2]. 

Завдання: 
– формування знань про історію становлення та розвитку архітектури та будівництва як найважливішої сфери інженерної 

діяльності;  
– - отримання умінь і навичок застосування знань про основні історично сформованих конструктивних і архітектурних формах; 
–  - формування знань про тенденції сучасного розвитку архітектурних, конструктивних та будівельних систем;  
– ознайомлення здобувачів освіти із доробком провідних наукових центрів у галузі наукової та інженерної будівельної  

діяльності в Україні;  
– – донести до здобувачів освіти розуміння специфіки інтелектуальної наукової та інженерної діяльності, показати роль 

особистості вченого в науково-технічному прогресі людства;  
– прищепити майбутнім спеціалістам навички самостійного аналізу історичних джерел і наукової літератури, уміння 
самостійного осмислення закономірностей розвитку науки і техніки, сприяти виробленню в здобувачів освіти умінь 
застосовувати набуті знання у повсякденній діяльності, насамперед у власній науково-дослідній роботі. 

3. Формат дисципліни 
 Blended Learning – викладання курсу передбачає поєднання традиційних форм аудиторного навчання з елементами 

електронного навчання, в якому використовуються спеціальні інформаційні технології, такі як комп’ютерна графіка, аудіо та відео, 
інтерактивні елементи, онлайн консультування і т.п. Під час сесії формат очний (offline / Face to face), у міжсесійний період – 
дистанційний (online).  

 



4. Результати навчання 
 У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освітнього ступеня бакалавр повинен 

Знати: 
- -знати та описувати будову об’єктів професійної діяльності, пояснювати їх призначення, принципи та режими роботи [РН 02], 
- виділяти і характеризувати етапи розвитку будівництва і архітектури, формулювати цілі професійного та особистісного 

розвитку, оцінювати свої творчі можливості 
- самостійно оцінювати необхідність і можливість соціального, професійного розвитку в сучасному суспільстві; планувати і 

здійснювати свою діяльність з урахуванням результатів аналізу історичного досвіду, оцінювати і прогнозувати наслідки своєї 
соціальної і професійної діяльності 

- Вміти: 
- - Визначати шляхи розв’язання інженерно-технічних задач у професійній діяльності, аргументовано інтерпретувати їх 

результати [РН 04], 
- виділяти і характеризувати етапи розвитку будівництва і архітектури, формулювати цілі професійного та особистісного 

розвитку, оцінювати свої творчі можливості 
- самостійно оцінювати необхідність і можливість соціального, професійного розвитку в сучасному суспільстві; планувати і 

здійснювати свою діяльність з урахуванням результатів аналізу історичного досвіду, оцінювати і прогнозувати наслідки своєї 
соціальної і професійної діяльності 

5. Обсяг дисципліни. 
Вид заняття Кількість годин 

Лекції  
Практичні заняття 42 
Самостійна робота 48 

 
 
 
 
 
 
 
 



6. Ознаки дисципліни. 

Рік викла- 
дання 

Курс  (рік 
навча- 
ння) 

Семестр Спеціаль 
ність 

Кількість 
кред. / 
годин   

 

Кількість 
змістов- 

них 
модулів 

Вид 
підсум- 
кового 

контролю 

Нормати- 
вна\  

 Вибір- 
кова 

2021 1 2 

192 
Будівництво 

та  
цивільна 
інженерія 

Specialty 192 
"Construction 

and civil 
engineering" 

3 2 залік 
Нормативна 
професійно-
оріентована 

7. Пререквізити 
Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Історія інженерної діяльності в будівництві» значно підвищиться, якщо здобувач 

освітнього ступеня бакалавр попередньо опанував матеріалом таких дисциплін як: «Історія та культура України», «Вступ до 
будівельної справи». 

8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
  
У період сесії бажано мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з адміністрацією, методистом та 

викладачами з приводу проведення занять та консультацій. У міжсесійний період комп’ютерну техніку (з виходом у глобальну 
мережу), мультимедійну техніку та оргтехніку для комунікації з адміністрацією, методистом, викладачами та підготовки (друку) 
рефератів і самостійних робіт. 

9. Політика дисципліни. 
Академічна доброчесність: 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 
Відвідування занять: 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають лекції і практичні заняття курсу. 
Пропущені заняття повинні бути відпрацьовані не пізніше, ніж за тиждень до залікової сесії. 

Поведінка на заняттях: 



Недопустимість: запізнень на заняття, списування та плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання. 
При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському національному технічному університеті студенти, викладачі та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу; Положення про організацію вивчення 
навчальних дисциплін вільного вибору; Положення про рубіжний контроль успішності і сесійну атестацію студентів ЦНТУ; 
Кодексу академічної доброчесності ЦНТУ. 

10. Навчально-методична карта дисципліни. 
 

Тиж день,  
дата,  

години 

Тема,  основні питання  (розкривають зміст і є орієнтирами 
для підготовки до модульного і підсумкового контролю) 

Форма діяль-сті 
(заняття) / 

формат 

Матеріали Літра, інфор 
мац. ресурси 

Завдання  
години 

Вага 
оцін ки 

Термін 
вико-нання 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовний модуль 1.  Історичні етапи становлення та розвитку будівництва і архітектури 
Тижд. 1 
За розск-
ладом 
2 год.  

Тема 1. Будівництво як найважливіша сфера людської 
діяльності  
Мета та завдання дисципліни.  Будівництво як засіб 
формування штучного середовища. Взаємозв'язок землі і 
штучних об'єктів. Природні і техногенні умови і засади 
формування та розвитку будівництва. 
 

Практичне 
заняття / Face to 
face 

Презентація; 
Ресурси 
информа-
ційно-
телекомуні-
каційної 
мережі 
«Інтернет», 
 

Осн.  
1-2. 
Норм. довід. 
1,2. 
Інф. рес. 
3 

Знання основ-
них етапів 
станов-лення та 
розвитку 
будівництва і 
архітек-тури 
Самост. 
опра-цюв. 
теорет. матер. 

1  

Тижд. 2  
За розск-
ладом 

2год. 

Тема 2. Коротка хронологія розвитку будівництва і 
архітектури. 
Зародження будівництва в епоху палеоліту. Причини 
розвитку людства і появи необхідності створення штучного 
середовища існування. Вплив кліматичних та географічних 
умов на становлення будівництва в різних регіонах. 
Архітектура і будівельні технології в епоху неоліту і 
бронзового періоду. Дольмени і кромлехи. Артефакти 
стародавнього будівництва на території України. 

 Практичне 
заняття / Face to 
face 

Презентація; 
Ресурси 
информа-
ційно-
телекомуні-
каційної 
мережі 
«Інтернет», 

Осн.  
3,5. 
Інф. рес. 
4 

Знання основ-
них етапів 
розвитку 
будівництва і 
архітектури в 
доісто-ричну 
епоху.  
. 

1  



Тижд. 2  
За розск-
ладом 

2год. 

Тема 2. 
Архітектура і будівельні технології стародавнього світу. 
Будівництво та архітектура Стародавнього Єгипту. Піраміди і 
храми давнини стародавнього, середнього і нового Єгипту. 
Бетон і геобетон. Архітектура країн Середньої Азії, Зіккурати і 
палацові комплекси. Будівельні прийоми і конструкції. 
Архітектура і будівництво країн Південно-Східної Азії і 
Китаю 
 

Практичне 
заняття / Face 
to face 

Презентація; 
Ресурси 
информа-
ційно-
телекомуні-
каційної 
мережі 
«Інтернет», 

Осн.  
3,5. 
Інф. рес. 
4 

Знання основ-
них етапів 
розвитку 
будівництва і 
архітек-тури 
Стародавнього 
Єгипту та 
Старо-давньої 
Азії. 
Аналіз 
традиційних 
уявлень і 
сучасні відкри-
ття в галузі 
архітектури та 
техноло-гії 
зведення 
великих 
пірамід 

1  

Тижд. 3 
За розск-
ладом 
2 год 

Тема 2. 
Будівництво та архітектура Стародавньої Греції. Архітектура 
архаісческого, класичного і елліністичного періодів. 
Давньогрецькі ордера. Будинки, храми і архітектурні ансамблі 
і комплекси. Будівельні матеріали, технології зведення, 
конструктивні системи. 
 

Практичне 
заняття / Face 
to face 

Презентація; 
Ресурси 
информа-
ційно-
телекомуні-
каційної 
мережі 
«Інтернет», 

Осн.  
3,5. 
Інф. рес. 
4 

Знання основ-
них етапів 
розвитку 
будівництва і 
архітек-тури 
Стародавньої 
Греції 

1  

Тижд. 4 
За розск-
ладом 
2 год 

Тема 2. 
Архітектура Стародавнього Риму. Римська ордерна система і 
її розвиток. Будівлі, споруди та архітектурні комплекси. 
Будівельні матеріали, прийоми і конструктивні системи. 
Римський бетон і цегляна кладка. 
Архітектура Візантії. Хрестово-купольна система храмів. 
Будівельні прийоми і конструкції 
 

Практичне 
заняття / Face 
to face 

Презентація; 
Ресурси 
информа-
ційно-
телекомуні-
каційної 
мережі 
«Інтернет», 

Осн.  
3,5. 
Інф. рес. 
4 

Знання основ-
них етапів 
розвитку 
будівництва і 
архітек-тури 
Стародавнього 
Риму та 
Візантії 
 

1  

 
 
 
 
 



 
Тижд. 4 
За розск-
ладом 
2 год 

Тема 2. 
Архітектура країн Західної Європи епохи середньовіччя. 
Романська і готична архітектура. Архітектурні комплекси, 
храмова архітектура. Тектоніка будівель. Будівельні 
матеріали, технології зведення, конструктивні системи 

Практичне 
заняття / Face 
to face 

Презентація; 
Ресурси 
информа-
ційно-
телекомуні-
каційної 
мережі 
«Інтернет», 

Осн.  
3,5. 
Інф. рес. 
4 

Знання основ-
них етапів 
розвитку 
будівництва і 
архітектури 
Західної 
Європи 
Порівняльний 
аналіз архітек-
тури та 
будівництва 
середньовічних 
держав 
Західної 
Європи 

1  

Тижд. 5 
За розск-
ладом 
2 го 

Тема 2. 
Архітектура країн Європи епохи Відродження. Будівлі, 
споруди та архітектурні комплекси. Творчість і інженерні 
відкриття видатних архітекторів. Архітектура бароко, рококо і 
класицизму. Розвиток науки, будівельної технології і 
інженерної справи 
 

Практичне 
заняття / Face 
to face 

Презентація; 
Ресурси 
информа-
ційно-
телекомуні-
каційної 
мережі 
«Інтернет», 

Осн.  
3,5. 
Інф. рес. 
4 

Знання основ-
них етапів 
розвитку 
будівництва і 
архітектури 
Європи епохи 
Відродження. 
Порівняльний 
аналіз архітек-
тури та 
будівництва 
держав 
Західної 
Європи епохи 
Ренесансу 

1  

 
 
 
 
 



Тижд. 6 
За розск-
ладом 
2 год 

Тема 2. 
Давньоруська та давньо київська архітектура. Дерев'яне 
зодчество. Новгородська архітектура. Зодчество Київського та  
Володимиро-Суздальського князівства. Будівельні матеріали, 
технології, конструктивні системи.  

Практичне 
заняття / Face 
to face 

Презентація; 
Ресурси 
информа-
ційно-
телекомуніка
ційної 
мережі 
«Інтернет», 

Осн.  
3,5. 
Інф. рес. 
4 

Знання основ-
них етапів 
розвитку 
будівництва і 
давньо-руської  
та давньо-
київської 
архітектури. 

1  

Тижд. 6 
За розск-
ладом 
2 год 

Тема 2. 
Архітектура Російської  імперії Архітектура Київа, Санкт-
Петербурга і Москви. Палацові і паркові комплекси. 
Індустріалізація будівництва дореволюційного періоду. 
Класифікація будівель і споруд періоду 

Практичне 
заняття / 
Face to face 

Презентація; 
Ресурси 
информа-
ційно-
телекомуні-
каційної мережі 
«Інтернет», 

Осн.  
3,5. 
Інф. рес. 
4 

Знання основ-
них етапів 
розвитку 
будівництва і 
архітектури 
часів Російсь-
кої  імперії 

1  

Тижд. 7 
За розск-
ладом 
2 год 

Тема 2. 
Науково-технічна революція, її вплив на розвиток технології 
виробництва будівельних матеріалів, архітектури і 
містобудування. Застосування наукових досягнень на 
практиці. Електротехнічна революція. Розповсюдження і 
удосконалення машин. Розгортання промислової революції в 
Україні.  

Практичне 
заняття / 
Face to face 

Презентація; 
Ресурси 
информа-
ційно-
телекомуні-
каційної мережі 
«Інтернет», 

Осн.  
1,2, 7,8 
Інф. рес. 
4 

Знання основ-
них етапів 
розвитку 
будівництва і 
архітектури 
часів науково-
технічної 
революції 

1  

Тижд. 8 
За розск-
ладом 
2 год 
 
 
 

Тема 2. 
Досягнення будівельної науки України в історичній 
ретроспективі. Видатні діячі будівельної науки України. 
Унікальні споруди України ХІХ- початку ХХ століть 
 
 
 

Практичне 
заняття / 
Face to face 
 
 
 
 

Презентація; 
Ресурси 
информа-
ційно-
телекомуні-
каційної мережі 
«Інтернет». 

Осн.  
1,2, 6,7,8. 
Інф. рес. 
4 
 
 
 

Знання основ-
них етапів 
розвитку 
будівництва і 
архітектури 
України 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тижд. 8 
З 12 03 до 
17 03 
 
 
 
 
 

 
Змістов.контроль № 1 

 
Письмове 
опитвання 

Виконати 
тестове завда-
ння. 
Написання 
реферату на  
тему розвитку 
будівництва та 
архітектури  на 
одному з 
історичних 
етапів і 
технічної 
деятельності 
видат-них 
винахідників, 
інжене-рів та 
архітекторів 
минулого. 

 
 

 15 До 17.03. 

Змістовний модуль 2.  Історія сучасного розвитку архітектурних, конструктивних та будівельних форм і систем. 
  
Тижд. 8 
За розск-
ладом 
2 год 

Тема 3. Історія та тенденції розвитку архітектури і 
будівництва у ХХ столітті.  
Архітектура країн Європи і Америки нової історії. Пошук 
нових конструктивних і архітектурних форм і моделей. 
Еклектизм, модернізм, функціоналізм. 
 

Практичне 
заняття / Face 
to face 

Презентація; 
Ресурси 
информа-
ційно-
телекомуні-
каційної 
мережі 
«Інтернет», 

Осн. 9. 
Інф. рес. 
4 

Знання та 
аналіз основ-
них архітек-
турних форм і 
будівельних 
технологій 
зведення 
будівель і 
споруд Європи 
та Америки в 
новому 
історичному 
періоді 
розвитку 

1  

 
 
 
 
 
 



Тижд. 9 
За розск-
ладом 
2 год 

Тема 3. 
Архітектура країн світу другої половини ХХ століття. 
Функціональні, технічні, технологічні, конструктивні, 
архітектурно художні особливості розвитку архітектури та 
містобудування 
 
 

Практичне 
заняття / Face 
to face 

Презентація 
Ресурси 
информа-
ційно-
телекомуні-
каційної 
мережі 
«Інтернет», 

Осн. 7,8 
Інф. рес. 
4,5 
 

Знання та 
аналіз 
функціональ-
них, технічних, 
технологіч-
них, 
конструктивни
х, архітектурно 
художніх 
особливостей 
розвитку 
архітектури та 
містобудування 
другої 
половини ХХ 
століття 
 

1  

Тижд. 10 
За розск-
ладом 
2 год 

Тема 3. 
Архітектура України радянського і пострадянського періодів. 
Індустріалізація та уніфікація будівництва. 
Архітектурнобудівельні  комплекси. 
Унікальні споруди України ХХ – ХХІ століть 
 
 
 

Практичне 
заняття / Face 
to face 

Презентація 
Ресурси 
информа-
ційно-
телекомуні-
каційної 
мережі 
«Інтернет», 

Осн. 5,6,7,8 
 

Знання основ-
них етапів 
розвитку 
будівництва і 
архітектури 
України другої 
половини ХХ 
століття 

1  

 
 
 
Тижд. 10 
За розск-
ладом 
2 год 
 
 

Тема 4. Тенденції сучасного розвитку архітектури і 
будівництва. 
Сучасні методи проектування будівель і споруд. Концепція 
BIM (інформаційне моделювання будівель) 
 технологій і особливості еѐ застосування в країнах заходу і на 
території України.  
 

Практичне 
заняття / Face 
to face 

Презентація; 
Ресурси 
информа-
ційно-
телекомуні-
каційної 
мережі 
«Інтернет», 

Осн.  
7,8,10. 
Інф. рес. 
6, 7 

Знання та 
аналіз 
Сучасних 
методів 
проектування 
будівель і 
споруд 

2  

Тижд. 11 
За розск-
ладом 
2 год 

Тема 4. Архітектурні та будівельні САПР представлені на 
ринку України.  
 

      



Тижд. 12 
За розск-
ладом 
2 год 
 

Тема 4. 
Сучасна індустрія виробництва будівельних матеріалів і 
конструкцій. Новітні будівельні матеріали. 

Практичне 
заняття / Face 
to face 

Презентація; 
Ресурси 
информа-
ційно-
телекомуні-
каційної 
мережі 
«Інтернет», 

Осн. 7,8, 11, 
12 
Інф. рес. 8,9 

Знання та 
аналіз 
новітніх 
будівельних 
матеріалів 
 

1  

Тижд. 12 
За розск-
ладом 
2 год 
 
 

Тема 4. 
Сучасні будівельні технології зведення будівель і споруд 
Висотне домобудівництво, великопролітні будівлі та споруди 
Монолітне будівництво, історія впровадження, перспективи 
розвитку. 

Практичне 
заняття / Face 
to face 

Презентація; 
Ресурси 
информа-
ційно-
телекомуні-
каційної 
мережі 
«Інтернет», 

Осн.11,12, 
13, 14 
Інф. рес. 
9,10 

Знання та 
аналіз 
новітніх 
технологій 
зведення 
будівель і 
споруд 
  

1  

Тижд. 13 
За розск-
ладом 
2 год 
 
 

Тема 4. 
Особливості проектування висотних будівель в особливих 
умовах експлуатації. Врахування кліматичних та інших 
особливих впливів на висотні будівлі. Антисейсмічні 
конструктивні системи 
 

Практичне 
заняття / Face 
to face 

Презентація; 
Ресурси 
информа-
ційно-
телекомуні-
каційної 
мережі 
«Інтернет». 

Осн.13, 14 
Інф. рес. 
10, 11 

Знання та 
аналіз 
особливостей  
проектування 
висот-них 
будівель в 
особливих 
умовах 
експлуатації 

  

Тижд. 14 
За розск-
ладом 
2 год 
 

Тема 4. 
Енергозберігаючі технології проектування та експлуатації 
будівель і споруд, «розумні будинки», будівлі, що включають 
в роботу живі біосистеми, будинки на штучно створених 
територіях. 
 

Практичне 
заняття / Face 
to face 

Презентація; 
Ресурси 
информа-
ційно-
телекомуні-
каційної 
мережі 
«Інтернет». 

Осн.11,12, 
Інф. рес. 
8,12 

Знання та 
аналіз енергоз-
беріга-ючіх 
техноло-гій 
проектування 
та експлуатації 
будівель 
 

1  



Тижд. 14 
За розск-
ладом 
2 год 
 

Тема 4. 
Сучасне висотне житлове будівництво в країнах світу: Дубай, 
Гонконг, Нью-Йорк.  
 
 
 
 
 

Практичне 
заняття / Face 
to face 

Презентація; 
Ресурси 
информа-
ційно-
телекомуні-
каційної 
мережі 
«Інтернет». 

Осн.13, 14 
Інф. рес. 
2,10 

Знання та 
аналіз 
особливостей 
сучасно-о 
висотного 
будівництва. 

1  

Тижд. 14 
З 22 04 до 
28 04 
 

 Змістов. 
контроль  
№ 2 

Письмове 
опиту-
вання  

 Виконати 
тестове завда-
ння 

15 До 28.04. 

  Робота на практичному занятті: робота з конспектом лекцій, нормативної літературою, підготовка відповідей до 
контрольних опитувань. 

 Підготовка до заліку: при підготовці до заліку необхідно орієнтуватися на рекомендовану літературу, матеріали, які 
наведено на практичних заняттях. 

11.  Самостійна робота 
Для опанування матеріалу дисципліни " Основи науково-технічної творчості в будівництві", окрім 

 практичних занять,  тобто аудиторної  роботи, значну увагу необхідно приділяти самостійній роботі.  
Основні види самостійної роботи студента: 

1. Вивчення додаткової літератури.  
2. Робота з довідковими матеріалами.  
3. Підготовка до практичних занять.  
4. Підготовка до проміжного й підсумкового контролю.  
5. Опрацювання окремих розділів програми, які не розглядаються під час аудиторних занять 
6. Виконання індивідуального завдання ( написання реферата). 
 
 
 
 
 



Теми самостійної роботи Кількість 

годин 

Джерела інформації 
 

Змістовний  модуль 1. Тема 1. Будівництво як найважливіша сфера людської діяльності 
Роль будівництва у розвитку України. 
 

2 Основна література 
 7, 8. 

Змістовний  модуль 1. Тема 2. Коротка хронологія розвитку будівництва і архітектури 
Ранній розвиток цивілізації. 
Стародавні споруди. Знаряддя праці. 
Розвиток механізації робіт. 
Виготовлення та використання штучних кам'яних матеріалів з давніх часів до теперішнього часу. 
Винахід залізобетону та його розвиток; 
Металургія міді, бронзи і заліза з давніх часів до теперішнього часу. 
Поява, розвиток і використання електрики; 
Поява та розвиток будівельних машин. 
Поява та розвиток землерійно-транспортних машин 
Поява та розвиток підйомно-транспортних машин 

6 Основна література 
1-5. 

Інформаційні ресурси 
3,4 

 
 
 

Змістовний  модуль 1. 
Підготовка до проміжного контролю. 

15  

Змістовний  модуль 2 Тема 3. Історія та тенденції розвитку архітектури і будівництва у ХХ столітті.  
Загальні принципи містобудування у XX столітті в Україні на прикладі Києва 
Досягнення будівельної науки України в історичній ретроспективі. 
Унікальні споруди України  
Видатні діячі будівельної науки України 
 

4 Основна література 
6,7, 8,9 

Змістовний  модуль 2. Тема 4. Тенденції сучасного розвитку архітектури і будівництва. 
Архітектурні та будівельні САПР. 
Друкування будинків на 3Д принтері 
Енергозберігаючі технології як реалізація принципів сталого розвитку а будівництві. 
Пасивне будівництво – технолгія майбутнього. 
Найбільші та найкрасивіші мости світу. 
Комплексні сталезалізобетонні конструкції 

6 Основна література 
Нормативна і довідкова 

література. 
10, 11, 12, 13, 14 

Інформаційні ресурси  
2,5---12  

Змістовний  модуль 2. 
Підготовка до проміжного контролю. 

15  

Загалом  48  



 
12. Питання до заліку з дисципліну “ Історія інженерної діяльності в будівництві ” 

Модуль 1.  
1. Природні умови формування будівельної середовища цивілізацій.  
2. Особливості будівельних прийомів в різних центрах виникнення людських поселень. 
3. Основні будівельні конструкції періоду розвитку романської архі-тектури. 
4.  Два етапи розвитку готичної архітектури в Х - XIV століттях  
5. Відмінності в конструкціях, в схемах планів і місцезнаходження готичних соборів Франції та Англії.  
6. Основні споруди Ф.Брунеллескі. «Образотворчий» метод. 
7. Італійський палац (палаццо) раннього Відродження у Флоренції. При-заходи зі схемами планів і фасадів.  
8. Основні споруди Д. Браманте в Мілані та Римі.  
9. Собор Св. Петра в Римі за проектом Донато Браманте. 
10. Собор Св. Петра в Римі за проектом Мікеланджело. 
11. У чому відмінність між архітектурою Відродження та Бароко на примірах церковних будівель? 
12.  Основні роботи Лоренцо Берніні і Франческо Борроміні. 
13. Приклади пізнього бароко в містах Італії. 
14. Стильові особливості архітектури французького класицизму другої половини XVII століття. Будівлі і їх автори 
15. Стильові особливості архітектури французького класицизму другої половини XVIII століття. Будівлі і їх автори. 
16.  Малий Тріанон в Версалі. Його автор і час будівлі 
17. Особливості будівельних конструкцій в епоху розвитку готичної архітектури, архітектури епохи Бароко. 
18. Типи мегалітичних споруд. 
19. Розвиток давньоєгипетської архітектури, давньоєгипетські храми. 
20.  Єгипетські похороні піраміди. Піраміда Хеопса, піраміда Хефрена 
21. Розвиток давньогрецької архітектури. Давньогрецькі храми. 
22. Давньогрецькій театр з циліндричним і зімкнутим склепінням. 
23. Розвиток давньоримської архітектури. 
24. Давньоримський Колізей, Пантеон, римські  тріумфальні арки. 
25. Дерев'яне зодчество Київського Новгородського та  Володимиро-Суздальського князівства. 
26. П'ятиголові храми в архітектурі російського бароко 
27. Палацові споруди Ф.-Б.Растреллі. 



28. Типи будівель і споруд в архітектурі класицизму. 
29. Основні досягнення в архітектурі та будівництві України в період розгортання промислової революції 

Модуль 2.  
1. Напрям «хай-тек» в архітектурі 
2.  Напрям «метаболізм» в японській архітектурі  
3.  Множинність архітектурних напрямків: постмодернізм, «дзеркальна» архітектура 
4. Питання екології в містобудуванні.  
5. Каркасне будівництво в сучасних умовах  
6. Новітні будівельні матеріали і технології  
7. Прийоми і принципи проектування сучасних будівель. 
8.  Багатоповерховий цивільне будівництво 
9.  Унікальне будівництво в країнах Південно-Східної Азії та Близького Сходу 
10.  Сучасні методи і засоби моделювання та ескізного проектування унікальних будівель і споруд  
11. Сучасні технології автоматизації проектування 
12.  Навантаження і впливи на висотні і великопрогонові будівлі і споруди  
13.  Особливості проектування висотних будівель в різних природних і природно-техногенних умовах. 
14. Енергозберігаючі технології в будівництві. 

 
 
 
 

13.  Система оцінювання та вимоги. 
Види контролю: поточний, підсумковий. Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю студентів, усне 

опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. Форма контролю: залік. 
Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни «Історія інженерної діяльності в будівництві» 

здійснюється згідно з кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни 
визначається за 100 бальною шкалою. Він складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 50 балів, і 
рейтингу з атестації (залік) – 50 балів. Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, 
загальну суму балів за тему визначено в навчально-методичній карті. Розподіл балів між видами занять (практичні заняття, 
самостійна робота) можливий шляхом спільного прийняття рішення викладача і студентів на першому занятті.  



Критерії оцінки заліку: 
«зараховано» - студент має стійкі знання про основні поняття дисципліни, може сформулювати взаємозв'язки між поняттями. 

 «незараховано» - студент має значні пропуски в знаннях, не може сформулювати взаємозв'язку між поняттями, що вивчаються 
в курсі, не має уявлення про більшість основних понять дисципліни, що вивчається.  

Підсумковий залік виставляється після повного вивчення навчальної дисципліни, яка виводиться як сума проміжних оцінок за 
змістові модулі. Остаточна оцінка рівня знань складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 50 
балів, і рейтингу з атестації (залік) – 50 балів. 

 Політика оцінювання  
●Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 
нижчу оцінку (-10%). Перескладання модулів відбувається  із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, 
лікарняний).  
 ● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та екзаменів  аборонені (в т.ч. із використанням 
мобільних девайсів). Мобільні пристрої  дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування.  
 ● Політика щодо відвідування:  Відвідування  занять  є  обов’язковим  компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За 
об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 
керівником курсу. 

 
 
 
 
 

Розподіл балів, які отримують студенти при вивченні дисципліни «Історія інженерної діяльності в будівництві» 
 
 

Поточне тестування та самостійна робота Залік Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2   

Т1 Т2 ЗК1 Т3 Т4 ЗК2   
1 9 15 3 7 15 50 100 

 



Оцінювання студента відбувається згідно положення «Про екзамени та заліки у ІПТО НАПН України 
 

Сума балів 
за всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка  
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90-100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В добре  74-81 С 
64-73 D задовільно  60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з можливістю 
повторного складання 

1-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 
 

14. Рекомендовані джерела інформації:  
14.1. Основна література  

1. Онищенко О.Г. Історія інженерної діяльності. Полтава , 2002 –112 с. 
2. Бєсов Л.М. Історія науки і техніки / Бєсов Л. М. – 3-є вид., переробл. і доп. – Х. : НТУ «ХПІ», 2007. – 376 с. 
3.  Мастера строительного искусства: История проектирования сооружений и среды обитания со времен Древнего Египта 

до 19 века / Г. Дж. Коуэн ; Пер. с англ. Д. Г. Копелянского ; Под ред. Л. Ш. Килимника. - М. : Стройиздат, 1982. - 240 с.  
4. Турскова, Таисия Александровна. Великие сооружения Древнего мира. - М. : РИПОЛ классик, 2002. - 414 с. : ил. 
5. Агеев Ю.С. Архитектура древнего Киева.—К. Будівельник, 1982. -160 с. 
6. Онопрієнко В.І. "Історія української науки ХІХ-ХХ століть” Київ: Либідь, 1998. - 304 с. 
7. Вступ до будівельної справи : навчальний посібник / В. М. Першаков,  А. О. Бєлятинський, О. В.Чемакіна, І. Л. Машков, 

О. Л. Бойко, К. В. Краюшкіна,  К. М. Лисницька. За загальною редакцію д.т.н., проф. В. М. Першакова.  - К.: НАУ. 2016. 
– 122 с. 

8. Вступ до будівельної справи : навчальний посібник /П.М. Чабаненко, І.В. Барабаш, В.Я. Керш, В.М. Віноградський, О.В. 
Дорофєєв, В.П. Гаврилюк—Одеса, -- 189 с. 



9. Бачинська Л. Г. Архітектура житла: Проблеми теорії та практики структуроутворення. – К.: «Грамота», 2004р. 
10. Прохорский Г. В. Информационные технологии в архитектуре и строительстве. Издательство: КноРус Описание: 

Учебное пособие – 2010.- 264 с.  
11. Високоефективні технології та комплексні конструкції в будівництві. Монографія./Онищенко О.Г.,  Пічугін С.І., 

Онищенко В.О., Семко О.В., та інш.—Полтава: ПФ «Форміка», 2009—404 с. ( ISBN  978-966-8350-64-1). 
12. Є. К. Карапузов. Матеріали і технології в сучасному будівництві: Підручник / Є. К. Карапузов, В. Г.Соха, Т. Є. 

Остапченко. − Київ : Вища школа, 2004. − 416 с. 
13. Городецкий А. С. Расчет и проектирование конструкций высотных зданий из монолитного железобетона. Проблемы, 

опыт, возможные решения и рекомендации, компьютерные модели, информационные технологии / [Городецкий А. С., 
Батрак Л. Г., Городецкий Д. А., Лазнюк М. В., Юсипенко С.В.]. – К. : Факт, 2004. – 106 с. 

14. Щукина М.Н. - Современное высотное строительство. Монография. — М.: ГУП "ИТЦ Москомархитектуры", 2007. — 
400 с.: ил. 
 

14.2. Нормативна і довідкова література. 
1. ДБН В.2.2-9-2009 Громадські будинки та споруди. Основні положення .-К., 2009 
2. ДБН 360-92*. Державні будівельні норми України. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.-К., 
1992. 
14.3. Періодичні видання часописів: 

1.“Будівництво України 
2.“Вісник інженерної академії України ” 
3.“Наука та інновації“ 

14.4. Інформаційні ресурси  
1. Цифровий репозиторій ЦНТУ/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
2.ТОП-17 вражаючих будівель світу/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://espreso.tv/article/2014/09/24/17_vrazhayuchykh_budivel_svitu 
3. Пікашова Т.Д., Шашкова Л.О. Основи історії науки і техніки: Навч.посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 399 с. -[Електронний 

ресурс].- Режим доступу.: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Pikash.html. 
4. Агеева Е.Ю. Краткий курс истории архитектуры [Электронный ресурс]/ Агеева Е.Ю., Веселова Е.А.— Нижний Новгород: 

ЭБС АСВ, 2012.— 84 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16008.— 
5. Топ-10 геніальних будівельних рішень з благоустою міст. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://dt.ua/ . 

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Pikash.html
http://www.iprbookshop.ru/16008.%e2%80%94


6. Печать домов на 3D принтере: перспективы развития технологии.http://www.berlogos.ru/article/pechat-domov-na-3d-printere-
perspektivy-razvitiya-tehnologii 

7.Трач Р.В. ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ (BIM): СУТНІСТЬ, ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск 16. 2017—с. 490—495. 

http://global-national.in.ua/archive/16-2017/99.pdf 
8. Нові технології в будівництві - надія на майбутнє. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.farsipharm.com.ua/. 4. 9. 
Нові технології швидкого та економічного будівництва житла. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ecotown.com.ua/.  
10. Бугаевский С. А. Метод возведения каркасных систем нового типа / С. А. Бугаевский // Вестник Харьковского 
национального автомобильнодорожного университета. - 2012. - Вып. 58. - С. 78-84. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vhad_2012_58_15. 
11. Пичугин С.Ф., Махинько А.В. Квазистатические методы динамического расчета сооружений башенного типа: прошлое, 

настоящее и перспективы развития. Збірник наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих 
конструкцій імені В.М. Шимановського / Під загальною редакцією заслуженого діяча науки і техніки України, д.т.н., професора О.В. 
Шимановського. – К.: Вид-во «Сталь», 2010, вип. 5 – С. 83-106. Режим доступу:  https://urdisc.com.ua/rl/info/5'2010. 

12. Енергетична ефективність України. Кращі проектні ідеї [електронне видання] : Проект «Професіоналізація та стабілізація 
енергетичного менеджменту в Україні» / Уклад.: С.П. Денисюк, О.В. Коцар, Ю.В. Чернецька. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. 
– 79 с. Режим доступу: http://io.iee.kpi.ua/sites/default/files/HANDBOOK_of_BEST_PRACTICES_2. 

14.5. Показ відео-фильмів  при проведені  практичних занять. Відео фільми про стародавній світ, шедеври світової архітектури і 
будівельні споруди  стародавньої та новітньої історії. 

Ресурси информаційно-телекомунікаційної мережі  «Інтернет» 
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