
ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВНИЦТВА 
Мета курсу – формування у майбутніх архітекторів ґрунтовних знань 

про будівництво як галузь народного господарства, про сучасні та традиційні 
методи зведення споруд, технологію виконання будівельних процесів з 
використанням сучасних конструкцій, матеріалів, машин і механізмів 
відповідно до сучасних вимог до якості будівельної продукції. 

Програмні результати навчання: 
знати: основні напрями розвитку технології будівництва; організаційно-
технічну підготовку будівельного виробництва; будівельний комплекс 
України; різновиди будівельних процесів і будівельної продукції; структуру 
комплексних будівельних процесів; ефективне застосування будівельно-
монтажних машин і механізмів на будівельному майданчику; теоретичні та 
практичні засади технології будівництва; класифікацію ґрунтів і їх вплив на 
строки виконання планувальних робіт; свердловинні та пальові роботи; 
різновиди будівельно-монтажних робіт і послідовність їх виконання; 
мурувальні роботи і способи їх виконання; способи виконання опалубочних, 
бетонувальних і арматурних, гідроізоляційних робіт; влаштування покрівель 
і підлог; способи виконання оздоблювальних робіт: штукатурних, малярних, 
шпалерних; конструктивні, монтажно-технологічні та інші рішення та 
заходи, спрямовані на вирішення проблем архітектурного дизайну; способи 
влаштування термо- та навісних фасадів; 
уміти: вирішувати завдання з організації своєчасної комплектації 
необхідними ресурсами для взаємопов’язаних будівельних процесів 
будівництва; аналізувати інженерно-геологічні умови будівництва; 
користуватися нормативною літературою щодо виконання будівельних 
процесів; виконувати розрахунок послідовності виконання робіт на 
будівельному майданчику; розраховувати обсяг земляних робіт при 
вертикальному плануванні будівельного майданчика; розраховувати об’єм 
ґрунту в котлованах і траншеях; оцінювати необхідність спорудження 
водовідвідних систем; порівнювати економічно вигідні варіанти 
проектування поточної технології виконання робіт; обґрунтовувати 
необхідність і способи влаштування паль; виконувати різні види мурування 
стін, склепіння арок та оздоблювальних робіт; розроблювати і здійснювати 
заходи з організації праці; розробляти технологічні карти виконання 
будівельних робіт; обґрунтовувати технологію виконання різних видів 
мурувань залежно від конструктивних і архітектурних рішень споруд; 
забезпечувати вимоги щодо транспортування, укладання і ущільнення 
бетонних сумішей; вибирати необхідні монтажні крани для будівництва в 
конкретних умовах; забезпечувати гідро- і теплоізоляцію конструктивних 
елементів будівель; обґрунтовувати влаштування різних видів покрівель 
залежно від архітектурного рішення споруди; обґрунтовувати варіанти 
опорядження фасадів; дотримуватись техніки безпеки на будівництві і 
зберігати навколишнє середовище. 
Зміст навчальної дисципліни: 



Основні технології будівельного виробництва; земляні роботи; технологія 
монолітного бетону й залізобетону; технологія кам’яної кладки; монтаж 
будівельних конструкцій; технологія влаштування захисних покриттів; 
опоряджувальні роботи; реконструкція, ремонт і реставрація споруд; основні 
техніко-економічні показники ефективності будівельних процесів і 
будівельно-монтажних робіт; зведення висотних будівель, будівель з 
монолітного залізобетону. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
120 годин, у тому числі 60 годин аудиторних навчальних занять і 60 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: іспит. 


