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1. Анотація до дисципліни. 
Вивчення дисципліни має на меті дати студентам знання про будівельну галузь, а також про основні напрямки інженерної 

діяльності в галузі. В результаті вивчення дисципліни «Вступ до будівельної справи» студент має отримати розгорнуте уявлення про 
спеціальність інженера-будівельника, ознайомитися з сучасним будівельним комплексом України та основами професійної 
діяльності. що дозволить здобувачам освітнього ступеню бакалавр   успішно працювати в галузі будівництва та цивільної інженерії, 
володіти професійними компетенціями, які сприяють його соціальної мобільності та  стійкості на ринку праці. 

 
2. Мета і завдання дисципліни 

Мета курсу «Вступ до будівельної справи» –  формування у здобувачів  освітнього ступеню бакалавр  компетентностей, які 
дозволять ефективно використовувати знання та розуміння предметної області і професійної діяльності [ЗК4], здатність вчитися і 
оволодівати сучасними знаннями [ЗК7], здатність застосовувати у професійній діяльності досягнення науки, інноваційні та 
комп’ютерні технології, сучасні машини, обладнання, матеріали і конструкції [ФК2].  

 
. 

Завдання: 
- показати роль будівництва в суспільстві, органічний зв'язок спеціальності з фундаментальними, природничими та 

суспільними дисциплінами; 
- ознайомити студента із загальною системою освіти в Україні, найважливішими принципами входження України у 

міжнародний освітянський простір; 
- сформувати навички до навчання у вищій школі та подальшої самостійної роботи для підтримання гідного кваліфікаційного 

рівня; 
- набути початкового досвіду ведення науково-методичної роботи. 
 
 

3. Результати навчання 
 У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освітнього ступеню бакалавр    повинен 

Знати: 
знати та описувати будову об’єктів професійної діяльності, пояснювати їх призначення, принципи та режими роботи 
[РН04]. 

 



 
Вміти: 

визначати шляхи розв’язання інженерно-технічних задач у професійній діяльності, аргументовано інтерпретувати їх 
результати[РН02]. 
застосовувати технічні регламенти та правові норми при проектуванні, зведенні та експлуатації  об’єктів будівництва 
[РН18]. 

 
4.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).  

 
 

 
5. Обсяг дисципліни. 

Вид заняття Кількість годин 
Лекції 28 

Практичні заняття 14 
Самостійна робота 48 

 
6. Ознаки дисципліни. 

 
Рік викла- 

дання 

Курс  (рік 
навча- 
ння) 

Семестр Спеціаль ність 
Кількість 
кред. / годин   

 

Кількість 
змістовних 

модулів 

Вид підсум- 
кового контролю 

Нормати- 
вна\  

 Вибір- кова 

2020 1 1 

192 
Будівництво та  

цивільна інженерія 
Specialty 192 

"Construction and civil 
engineering" 

3 2 залік Нормативна 
професійно-оріентована  



 
7. Пререквізити 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Вступ до будівельної справи» значно підвищиться, якщо студент попередньо 
опанував матеріалом таких дисциплін як: «Історія та культура України», «Іноземна мова», «Інженерна графіка. 

 
 
 

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 

Матері- али Літ-ра, інфор 
мац. ресурси 

Завдання  
години 

Вага 
оцін ки 

Термін 
вико-нання 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Змістовний модуль 1.  ВІДОМОСТІ ПРО БУДІВНИЦТВО 

Тижд. 1 
За розск-
ладом 
2 год.  

Тема 1. Роль будівництва в суспільстві. 
Вступ. Мета та завдання дисципліни.   
Будівництво як засіб формування середовища мешкання 
людини.  
Будівлі та інженерні споруди. 
Види будівництва: промислове,    громадське;   транспортне; 
військове; гідротехнічне; гідромеліоративне. 
Життєвий цикл будівель та споруд. 

Лекція/ 
Face to face   

Презентація. 
 
 

Осн.  
1,2 
Норм. довід. 
1,2. 
 

Написання 
конспекту 
лекції. 
Опрацюв. 
теорет. матер. 
теми 1 

1  

Тижд. 2  
За розск-
ладом 

2год. 

Тема 1. Спеціалізації  інженерів-будівельників. Специфічні 
особливості будівництва. Вплив будівництва на економічні, 
соціальні та політичні аспекти життя людини. Опереджуючий 
розвиток будівельної галузі держави. Розвиток будівництва та 
кількість будівельної продукції – показник економічного стану 
держави. 

Лекція/ 
Face to face   

Презентація. 
 

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

Написання 
конспекту 
лекції. 
Опрацюв. 
теорет. матер. 
теми 1 

1  

Тижд. 2  
За розск-
ладом 

2год. 

Тема 1. Унікальні світові об’єкти будівництва 
 

Практичне 
заняття / Face 
to face 

Презентація. 
 

Осн.  
1,2 
Інф. рес. 4 
 

Ознайомитись 
з видатними 
інженерно – 
будівельними 
спорудами 
сучасності. 
Навести 
приклади 
сучасних 
видатних 
будинків і 
споруд. 

1  



 
 
Тижд. 3 
За розск-
ладом 
2 год 

Тема 2. Будівельна наука та нормативно-технічна 
інформація. Роль будівництва у розвитку України. 
Закони України,  державні будівельні норми і стандарти 
у галузі будівництва. 
 

Лекція/ 
Face to face   

Презентація;
. 
 

Осн. 
 1. 
Норм. довід. 
1-7. 
Інф. рес.1 

Написання 
конспекту. 
Опрацювання 
теоретичного 
матеріалу 
теми 2 

1  

Тижд. 4 
За розск-
ладом 
2 год 

Тема 2.  
Науково-технічний супровід будівництва. 
Будівельна наука і її задачі. Організаційні форми 
будівельної науки: наукові лабораторії, установи, 
інститути. Місце можливої роботи  молодого спеціаліста 
в науці. Досягнення будівельної науки України в 
історичній ретроспективі. Видатні діячі будівельної 
науки України. 

Лекція/ 
Face to face   

Презентація. 
 

Осн. 
 1 
Норм. довід. 
1-7 

Написання 
конспекту. 
Опрацювання 
теоретичного 
матеріалу 
теми 2 

1  

Тижд. 4 
За розск-
ладом 
2 год 

Тема 2.  
Унікальні споруди України 
 

Практич не 
заняття / Face 
to face 

Презентація. 
 

Осн. 1. 
Інф. рес.5 
 

Ознаймитись з 
видатними 
інженерно – 
будівельними 
спорудами 
України. 
Навести 
приклади 
сучасних 
видат-них 
будинків і 
споруд в 
Україні 

1  

Тижд. 5 
За розск-
ладом 
2 год 

Тема 3. Сучасна інженерна справа. 
Сукупність функцій і якостей сучасного інженера у сфері 
будівництва. 
Інженерно-розрахункова функція інженера-будівельника. 
 

Лекція/ 
Face to face   

Презентація;
. 
Методичні 
матеріали в 
системі 
Moodle  
 

Осн. 
 1. 
Норм. довід. 
 

Написання 
конспекту. 
Опрацювання 
теоретичного 
матеріалу 
теми 3 

1  

 



Тижд. 6 
За розск-
ладом 
2 год 

Тема 3 
Нормативнi документи в галузi будiвництва. Комп’ютерна 
підготовка інженера-будівельника. 
Архітектурні та будівельні САПР.  

Лекція/ 
Face to face   

Презентація.  Осн. 
 1. 
Норм. довід. 
1-7 

Написання 
конспекту. 
Опрацювання 
теоретичного 
матеріалу 
теми 3 

1  

Тижд. 6 
За розск-
ладом 
2 год 

Тема  3.   
Нормативнi документи в галузi будiвництва 

Практич не 
заняття / Face 
to face 

Презентація;
. 
Методичні 
матеріали 

Осн. 1. 
Норм. довід. 
1-7 
Інф. рес. 
1-3 
  

Ознайомитись 
з  
нормативними 
документами в 
галузi 
будiвництва,  
визначи-ти 
перелік 
документів для 
надання 
дозволу на 
викона-ння 
будіве-льних 
робіт  

1  

Змістовний модуль 2.  ВИДИ ІНЖЕНЕРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ БУДІВНИЦТВА 
Тижд. 7 
За розск-
ладом 
2 год 

Тема 4. Будинки і споруди. 
Зведення цегляних будинків. 
Зведення будинків із великих блоків. 
Зведення великопанельних будинків. 
Зведення висотних будинків. 
Зведення будинків із монолітного залізобетону. 
Промислові будинки. 
Інженерні споруди. 

Лекція/ 
Face to face   

Презентація;
. 
Методичні 
матеріали в 
системі 
Moodle  
 

Осн. 
 1, 6 
Інстр. –
метод 1. 
Норм. довід. 
2,3 
Інф. рес. 
1 

Написання 
конспекту. 
Опрацювання 
теоретичного 
матеріалу 
теми 4 

2  

Тижд. 8 
За розск-
ладом 
2 год 

Тема 4.  
Будівельне проектування. 
Об'єм проектування. Будівельні креслення: генеральний план, 
архітектурна частина. 

Лекція/ 
Face to face   

Презентація;
. 
Методичні 
матеріали в 
системі 
Moodle  
 

Осн. 
 1. 
Інстр. –
метод 1. 
Норм. довід. 
4 
Інф. рес. 
1 

Написання 
конспекту. 
Опрацювання 
теоретичного 
матеріалу 
теми 4 

2  

 



Тижд. 8 
За розск-
ладом 
2 год 

Тема 3. 
 Архітектурні та будівельні САПР. 

Практич не 
заняття / Face 
to face 

Презентація; 
Методичні 
матеріали 

Осн. 1-3. 
Норм. довід. 
2-4 
Інстр. –
метод 1. 
 

Ознайомитись 
з 
системи 
автоматизован
ого 
проектування в 
будівництві  
Написання  
 

2  

Тижд. 8 
З 12 03 до 
17 03 
0,5 год. 

 Змістов. 
конт-роль  
№ 1 

Тест  Виконати 
тестове завда-
ння. 
 

15 До 17.10. 

Тижд. 9 
За розск-
ладом 
2 год 

Тема 5. Будівельні процеси. 
Заготiвельні, транспортнi та монтажно-укладальнi процеси в 
будівництві. 
 
 

Лекція/ 
Face to face   

Презентація;
. 
 

Осн. 
 1,4. 
Норм. довід. 
5 
Інф. рес. 
1 

Написання 
конспекту. 
Опрацювання 
теоретичного 
матеріалу 
теми 5 

1  

Тижд. 10 
За розск-
ладом 
2 год 

Тема 5. 
Стадiя виробництва. 
 Роботи зi зведення пiдземної частини будiвлi: земляні роботи, 
улаштування паль.   

Лекція/ 
Face to face   

Презентація Осн. 
 1,4. 
Норм. довід. 
5 
Інф. рес. 
1 

Написання 
конспекту. 
Опрацювання 
теоретичного 
матеріалу 
теми 5 

1  

Тижд. 10 
За розск-
ладом 
2 год 
 
 

Тема 4. 
Ознайомлення з будівельними  кресленнями. 
 
 
 

Практич не 
заняття / Face 
to face 

Презентація;
. 
Методичні 
матеріали 

Осн. 
 1. 
Інстр. –
метод 1. 
Норм. довід. 
4 
Інф. рес. 
1 

Ознайомлення 
із зразками 
креслень 
генеральних 
планів, архітек-
турної частини 
проектів та 
особливостями 
їх виконання.  

1  

 
 
 



Тижд. 11 
За розск-
ладом 
2 год 
 

Тема 5.  
Роботи зi зведення наземної частинии будiвлi: кам’яні роботи, 
бетонні та залізобетонні роботи, будівельно-монтажні роботи. 

Лекція/ 
Face to face   

Презентація. 
 
 

Осн. 
 1,4. 
Норм. довід. 
5 
Інф. рес. 
1 

Написання 
конспекту. 
Опрацювання 
теоретичного 
матеріалу 
теми 5 

1  

Тижд. 12 
За розск-
ладом 
2 год 
 
 

  Тема 5.  
Проект виконання робіт (ПВР): 
будівельний генеральний план, 
зведений календарний план, сітьовий графік, технологічні 
карти, карти трудових процесів 
 

Лекція/ 
Face to face   

Презентація. Осн. 
 1,4 
Інстр. –
метод 1. 
Норм. довід. 
4 
Інф. рес. 
1 
 

Написання 
конспекту. 
Опрацювання 
теоретичного 
матеріалу 
теми 5 

1  

Тижд. 12 
За розск-
ладом 
2 год 
 

Тема 5. 
Ознайомлення з технологічними картами та будгенпланами 

Практичне 
заняття / Face 
to face 

Презентація;
. 
Методичні 
матеріали 

Осн. 
 1,4 
Інстр. –
метод 1. 
Норм. довід. 
4 
Інф. рес. 
1 
 

Ознайомлення  
з прикладами 
та особли-
востями 
виконання 
техкарт та 
будгенпланів 

1  

Тижд. 13 
За розск-
ладом 
2 год 
 

Тема 6. Будівельні матеріали. 
Основні групи властивостей будівельних матеріалів. 
Класифікація та характеристики будівельних матеріалів за 
технологічними ознаками.  

Лекція/ 
Face to face   

Презентація. 
Зразки 
будіве-льних 
матері-алів 

Осн. 
 1,5 
Норм. довід. 
6 
Інф. рес. 
1 
 

Написання 
конспекту. 
Опрацювання 
теоретичного 
матеріалу 
теми 6 

1  

Тижд. 14 
За розск-
ладом 
2 год 
 

Тема 6. 
Енергозберігаючі будівельні матеріалі. 
Вимоги до сучасних енергозберігаючих  будівельних 
матеріалів 
Номенклатура та основні властивості енергозберігаючих 
стінових матеріалів 

Лекція/ 
Face to face   

Презентація. 
Зразки 
будіве-льних 
матері-алів. 

Осн. 
 1,5. 
Норм. довід. 
6. 
Інф. рес. 
6 
 

Написання 
конспекту. 
Опрацювання 
теоретичного 
матеріалу 
теми 6 
 

1  



Тижд. 14 
За розск-
ладом 
2 год 
 

Тема 6.  
Ознайомлення з сучасними енергозберігаючими будівельними 
матеріалами URSA  та  Isover. 
. 
 

Практичне 
заняття / Face 
to face 

Презентація. 
Зразки 
будіве-льних 
матері-алів. 
 

Осн. 
 1,5. 
Норм. довід. 
6. 
Інф. рес. 
6 

Згідно завдання  
підібрати склад 
пароізоляції для 
суміщеного 
покриття 
виробни-чої 
будівлі 

2  

Тижд. 14 
З 22 04 до 
28 04 
0,5 год. 

 Змістов. 
контроль  
№ 2 

Тест  Виконати 
тестове завда-
ння 

14 До 5.12. 

 
 Робота на лекції: написання конспекту лекцій,  коротко, схематично, послідовно фіксувати основні положення, висновки, 

формулювання, узагальнення; позначати важливі думки, виділяти слова, терміни. Перевірка термінів, понять за допомогою 
енциклопедій, словників, довідників. Позначення питань, понять, матеріалу, які викликають труднощі, пошук відповідей в 
рекомендованої літератури.    Якщо самостійно не вдається розібратися в матеріалі, необхідно сформулювати питання і задати 
викладачеві на консультації, практичному занятті.  

 
11. Теми практичних занять 

Зміст 
Кількість 

Годин 

Тема 1. Унікальні світові об’єкти будівництва 
 

2 

Тема 2. Унікальні споруди України 
 

   
 

2 
Тема  3. Нормативнi документи в галузi будiвництва 2 

Тема 3. Архітектурні та будівельні САПР. 2 

Тема 4. Ознайомлення з будівельними  кресленнями. 2 
Тема 5. Ознайомлення з технологічними картами та будгенпланами 
О й   і    б  

2 

Тема 6. Ознайомлення з сучасними енергозберігаючими будівельними 
матеріалами URSA  та  Isover. 
 

2 

 14 



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

12. Самостійна робота 
 

Для опанування матеріалу дисципліни " Вступ до будівельної справи", окрім  
 лекційних, 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 Кіль- 
кість 

годин 

Літ-ра, інфор мац. 
ресурси 
 

Змістовний  модуль 1. Тема 1.  Роль будівництва в суспільстві. 
Історичний огляд будівельної справи в Україні 
Загальні принципи містобудування XIX  -- початку XX століття в Україні на прикладі Києва 
Загальні принципи містобудування XIX  -- початку XX століття в Україні на прикладі 
Харкова. 
Загальні принципи містобудування XIX  -- початку XX століття в Україні на прикладі Одеси. 
Загальні принципи містобудування у XX столітті в Україні на прикладі Києва 
Роль вищих учбових закладів в розбудові  України. 
 
Внесок науковців ЦНТУ в розвиток будівельної справи. 
 
 
 

 
 
 

6 Літ. 2, 4, 5 
Норм., довід. 

літ. 
8,9.10 



Змістовний  модуль 1. Тема2. Будівельна наука та нормативно-технічна інформація. 
Зміни в законодавчій базі вітчизняного містобудування після прийняття Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності» 
Зонінг - плани, як нормативно-правові акти. 
Науково-технічний супровід будівельних об’єктів. 
 

3 Літ. 2. 
Норм., довід. літ 

1—10. 
Інфор. рес. 

1,2 

Змістовний  модуль 1. Тема 3. Сучасна інженерна справа. 
Принципи забезпечення керованості містобудівними процесами.  
Роль великих міст в глобальній економічній, і політичній ієрархії.  
Загальні тенденції розвитку міст. 

3 Літ. 2, 

Змістовний  модуль 1. 
Підготовка до проміжного контролю. 

15  

Змістовний модуль 2. Тема 4. Будинки і споруди. 
 Використання сталевих холодноформованих тонкостінних конструкцій в 
будівництві. 
Використання тришарових сендвіч-панелей в будівництві. 
 
 

3 Літ. 5 
Інформ.рес.6 

 

Змістовний модуль 2. Тема 6. Будівельні матеріали.  
Матеріали для теплоізоляції будинків. 
Перспективні технології утеплення фасадів 
  

3 Літ. 5 
Інформ.рес.6 

6.7,8 

Змістовний  модуль 2. 
Підготовка до проміжного контролю. 

15  

Всього 48  
 
 

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



13. Питання до заліку з дисципліну “ Вступ до будівельної справи ” 
 

1. Основні завдання вивчення дисципліни «Вступ до будівельної справи». 
2. Будівництво та його роль в сучасному житті. 
3.  Будівництво та його специфічні риси. Дати визначення. 
4. Поняття про нормативну базу проектування в будівництві. державні будівельні норми і стандарти у галузі будівництва. 
5.  Які види будівництва розрізняють в залежності від призначення його об'єктів. 
6.  Огляд видатних інженерно - будівельних споруд сучасності. 
7.  Наведіть приклади сучасних видатних будинків і споруд в світі. 
8.  Наведіть приклади сучасних видатних будинків і споруд в Україні. 
9.  Роль будівництва у розвитку України. Особливості будівельного комплексу України. 
10.  Як впливають досягнення фундаментальної і  практичної науки і техніки на розвиток будівництва. 
11.   Що ви знаєте про архітектурні стилі. 
12. Які основні властивості будівельних матеріалів треба знати? 
13. Як можна поділити всі будівельні матеріали за технологічними ознаками? 
14. Які будівельні матеріали природного походження застосовують в будівництві? 
15. Які енергозберігаючі матеріали застосовують в будівництві? 
16. Як умовно можна поділити функції сучасного інженера-будівельника? 
17. На які групи поділяють технологічні правила будівельного виробництва? 
18. Що називають будівельними процесами? Які характерні ознаки будівельних процесів? 
19. Роль та значенння креслень в будівництві. 
20. Методи проектування. Різновиди проектної документації. 
21. Переваги систем автоматизованого проектування (САПР) в сучасних умовах. 
22. Основні правила та особливості виконання будівельних креслень.  
23. Склад проекту виконання робіт (ПВР). 
24. Основні правила та особливості виконання технологічних карт будівельних генеральних планів. 
25. Перелічити основні види будівельних робіт зi зведення наземної частинии будiвлi. 
26.  Перелічити основні види будівельних робіт зi зведення підземної частинии будiвлi. 
27. Особливості зведення цегляних будинків. 
28. Особливості зведення будинків із великих блоків 



29. Особливості зведення великопанельних будинків 
30. Особливості зведення висотних будинків. 
31. Які переваги технології зведення будинків з монолітного залізобетону? 
32. На які типи поділяють промислові будинки? 
33. Надати загальну характеристику інженерним спорудам?  
34. Які існують основні механічні властивості матеріалів? 
35. Роль та значенння креслень в будівництві. 
36. Методи проектування. Різновиди проектної документації. 
37. Переваги систем автоматизованого проектування (САПР) в сучасних умовах. 
38. Основні правила та особливості виконання будівельних креслень.  
39. Склад проекту виконання робіт (ПВР). 
40. Основні правила та особливості виконання технологічних карт будівельних генеральних планів. 
41. Перелічити основні види будівельних робіт зi зведення наземної частинии будiвлi. 
42.  Перелічити основні види будівельних робіт зi зведення підземної частинии будiвлi. 
43. Особливості зведення цегляних будинків. 
44. Особливості зведення будинків із великих блоків 
45. Особливості зведення великопанельних будинків 
46. Особливості зведення висотних будинків. 
47. Які переваги технології зведення будинків з монолітного залізобетону? 
48. На які типи поділяють промислові будинки? 
49. Надати загальну характеристику інженерним спорудам?Які матеріали відносяться до природних, а які - до штучних? 
50. Назвіть основні види кам'яних матеріалів, які застосовуються в будівництві? 
51. Які види цементів випускає вітчизняна промисловість? 
52. З яких матеріалів виготовляють силікатну цеглу, які її властивості і області застосування? 
53. Які гіпсові і гіпсобетонні матеріали застосовуються в будівництві? 
54. Бетон і його роль в сучасному будівництві 
55. Яке призначення залізобетону і його роль в сучасному будівництві? 
56. Які вироби із скла ви знаєте? 
57. Пластмаси та їх роль в сучасному будівництві 
58. Які матеріали називають теплоізоляційними, наведіть приклади. 



14. 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 «Вступ до будівельної справи» 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 (лекції, 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. 

 
 

 
Розподіл балів, які отримують студенти при вивченні дисципліни «Вступ до будівельної справи» 

 
 

Поточне тестування та самостійна робота Залік Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2   
Т1 Т2 Т3 ЗК1 Т4 Т5 Т6 ЗК2   
3 3 4 15 3 5 3 14 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 

 
15. Рекомендовані джерела інформації:  

15.1. Основна література: 
  

1. 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. 

2. 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. 

3.  Будівельне матеріалознавство / Крівенко П. В. та ін. – К.: TOB УАВП «Екс Об», 2004. - 707 с. 
4. 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.  
5. Семко В.О. Сталеві холодноформовані тонкостінні конструкції. Монографія. – Полтава: ТОВ “АСМІ”, 2017.—325 с. 
 
 
 
 



15.2. Інструктивно-методична література. 
1. Основні вимоги до оформлення архітектурно-будівельних креслень. Навчальний посібник / Семко В.О. Скляренко С.О., 
Гранько О.В.. – Полтава: ПолтНТУ, 2009 – 97 с. 
 
15.3. Нормативна і довідкова література 
1. "Про будівельні норми"ВР України, Закон, вiд 2009.11.05  № 1704-VI 
2. ДБН В.2.2-15:2019 Житлові будинки. Основні положення. –Київ:  Мінрегіонбуд  УКРАЇНИ 2019 – 44 с. 
3. ДБН Б.2.2-12:2019 Планування і забудова територій – Київ:  Мінрегіонбуд  УКРАЇНИ 2018. - 177 с.  
4. ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст Проектної Документації на Будівництво  – К. : Мінрегіонбуд України 2014 – 43с. 
5. ДБН А.3.1-5-2016. Організація будівельного виробництва. – К. : Мінрегіонбуд України 2016 – 49с. 
6. ДБН В.2.6-31:2006. Конструкції будинків і споруд, теплова ізоляція будівель. – Київ: МІНБУД УКРАЇНИ 2006 – 62 с. 
7. ДБН А. 3.1-2-93 Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт. Київ. -  
8. ДБН В.1.2-2:2006.Навантаження і впливи. Норми проектування. //   В.М. Гордеєв, д.т.н., М.О. Микитаренко, к.т.н., 

 А.В. Перельмутер,  д.т.н.   В.М. Шимановський, чл.-кор. НАН України, О.В. Шимановський, д.т.н.,  
Пашинський В.А. д.т.н. та  ін.- К.: Мінбуд України, 2007.- 60 с. 1993 р. 

9. ДБН В.1.2-14-2009. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Загальні принципи забезпечення 
надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ. //  В.М. Гордеєв, д.т.н., 
М.О. Микитаренко, к.т.н., А.В. Перельмутер,  д.т.н. В.М. Шимановський, чл.-кор. НАН України, О.В. Шимановський, д.т.н., 
Пашинський В.А. д.т.н. та  ін.-  К.: Мінрегіонбуд України, 2009.- 30 с. 

10.ДБН В.2.6-163:2010. Конструкції будівель і споруд.  Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу..//В. 
Гейфман , інж.; В. Гордеєв, д-р техн. наук; С. Колесниченко, канд. техн. наук; М. Кондра, канд. техн. наук; В. Корольов, д-р 
техн. наук; М. Микитаренко, канд. техн. наук; В. Пасечнюк, інж.; А.Перельмутер, д-р техн. наук В. Шимановський, чл.-кор. 
НАН України, О. Шимановський, д-р техн. наук, В. Пашинський, д-р техн. наук; та ін.- К.: Мінрегіонбуд України, 2010. 62 с. 
 
15.4. Науково-технічна література  
 
15.4.1. Періодичні видання часописів: 
 

 1.“Будівництво України 
 2.“Вісник інженерної академії України ” 

https://drive.google.com/open?id=1FnoZU7B0zM6B2EC-f2Hhw0zKu4UMhE8H
https://drive.google.com/open?id=1WoneS2X-Kbta7DP7_DVo5GwE9lX0MPDR


     3.“Наука та інновації“ 
 
15.5. Інформаційні ресурси. 
1. Нормативно-правові акти у галузі будівництва: [Електронний ресурс]– Режим доступу: 

http://www.asdev.com.ua/dndiasb/zakonodavstvo-ta-normativnі-dokumenti.html 
2. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/  
3. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.kiev.ua/. 
4.ТОП-17 вражаючих будівель світу/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://espreso.tv/article/2014/09/24/17_vrazhayuchykh_budivel_svitu 
5. Список об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні  [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://wyr.com.ua/spisok-

objektiv-svitovoji-spadschini-junesko-v-ukrajini.html.  
6. Материалы для изготовления теплоизоляции. Интернет сайт  www.stenovoy.ru. 
7. Цифровий репозиторій ЦНТУ/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua   

 15.5. Перелік ресурсів інформаційно-телекомунікаційної мережі «Інтернет», необхідних для освоєння дисципліни. 
 13.5.I. Показ відео-фільмів при проведенні практичних занять. Відео фільми про унікальні світові об’єкти будівництва, 
унікальні споруди України 

http://www.kmu.gov.ua/
http://www.rada.kiev.ua/
http://wyr.com.ua/spisok-objektiv-svitovoji-spadschini-junesko-v-ukrajini.html
http://wyr.com.ua/spisok-objektiv-svitovoji-spadschini-junesko-v-ukrajini.html
http://www.stenovoy.ru/

