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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ 

1.  Назва ОК ВК 10. Новітні технології будівельного виробництва 

2.  Факультет/кафедра Будівельний факультет, кафедра будівництва та експлуатації буді-

вель, доріг та транспортних споруд 

3.  Статус ОК Вибірковий  компонент  

4.  Програма/Спеціальність 

(програми), складовою 

яких є ОК для (запов-

нюється для обов’язко-

вих ОК) 

Освітньо-професійна програма «Будівництво та цивільна інженерія» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 

«Будівництво та цивільна інженерія» кваліфікація: магістр будівни-

цтва. 

5.  ОК може бути запропо-

нований для (заповню-

ється для вибіркових 

ОК) 

 

6.  Рівень НРК 7 рівень 

7.  Семестр та тривалість 

вивчення 

Денне – 1 семестр 

Заочне – 1 семестр 

8.  Кількість кредитів 

ЄКТС 

Денне – 5,0; 

 Заочне – 5,0. 

9.  Загальний обсяг годин 

та їх розподіл  

Контактна робота(заняття) 

Денна/заочна 
Самостійна робота 

Лекційні 

20/10 

Практичні 

/семінарські 

20/10 

Лабораторні 

-/- 

 

110/130 

10.  Мова навчання українська 

11.  Викладач/Координатор 

освітнього компонента  

к.т.н., Новицький Олександр Павлович 

10.1 Контактна інформація т. +380505777827; novitskiy_a@i.ua 

12.  Загальний опис освіт-

нього компонента 

Освітній компонент, є складовою підготовки магістра будівництва. 

Підчас вивчення ВК студент отримає знання основ з виконання нові-

тніх технологічних процесів при будівництві нових будівель та реко-

нструкції існуючих.  

13.  Мета освітнього компо-

нента 

Підготовка майбутнього фахівця в галузі будівництва, вивчення тех-

нологічних процесів, зокрема при новому будівництві та реконстру-

кції будівель та споруд, розробити проектну документацію на вико-

нання технологічних процесів. 

14.  Передумови вивчення 

ОК, зв'язок з іншими 

освітніми компонен-

тами ОП 

1. Освітній компонент базується на знаннях з таких освітніх компо-

нентів як: «Реконструкція будівель та споруд»; «Ефективні конс-

труктивні рішення будівель та споруд». 

2. Освітній компонент є основою для підготовки кваліфікаційної ро-

боти магістра 

15.  Політика академічної 

доброчесності 

Дотримання академічної доброчесності для здобувачів вищої освіти 

передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань пото-

чного та підсумкового контролю результатів навчання; посилання на 

джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право; надання досто-

вірної інформації про результати власної навчальної або наукової ді-

яльності. 

Порушенням академічної доброчесності при вивченні ВК 10  «Нові-

тні технології будівельного виробництва» вважаються: академічний 
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плагіат, академічне шахрайство (списування, обман, видавання ки-

мось виконаної роботи за власну), використання електронних при-

строїв під час підсумкового контролю знань 

За порушення  академічної доброчесності здобувачі освіти можуть 

бути притягнені до такої академічної відповідальності: 

Академічний плагіат – оцінка 0 , повторне виконання завдання. 

Академічне шахрайство – анулювання отриманих балів; повторне 

проходження оцінювання повторне виконання несамостійно викона-

ної роботи; Використання електронних пристроїв під час підсум-

кового контролю знань – відсторонення від виконання роботи, оці-

нка 0, повторне проходження підсумкового контролю 

16.  Посилання на курс у си-

стемі Moodle 
https://cdn.snau.edu.ua/moodle/course/view.php?id=5149 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК З ПРОГРА-

МНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ   

Результати нав-

чання за ОК: 

Після вивчення 

освітнього компонента 

студент очікувано 

буде …  

Програмні результати навчання, на досягнення яких 

спрямований ОК (зазначити номер згідно з нумерацією, 

наведеною в ОП)1 

Як оцінюється РНД 

РН02 РН07 РН08 РН09 РН12 

ДРН 1. Знати основні 

складні технологічні 

процеси монтажу 

конструкцій та зве-

дення будівель 
 +  +  

Тестування на пере-

вірку засвоєння тео-

ретичного матеріалу, 

розрахунково-прак-

тичне завдання, роз-

рахунково-графічна 

робота, екзамен 

ДРН 2. Здатен скла-

дати технологічні ка-

рти  

+  +  + 

Тестування на пере-

вірку засвоєння тео-

ретичного матеріалу, 

розрахунково-прак-

тичне завдання, роз-

рахунково-графічна 

робота, екзамен 

ДРН 3. Здатен класи-

фікувати технологі-

чні процеси   
+  +   

Тестування на пере-

вірку засвоєння тео-

ретичного матеріалу, 

розрахунково-прак-

тичне завдання, екза-

мен 

ДРН 4. Здатен вико-

нувати оцінку склад-

ності технологічних 

процесів  
 + + +  

Тестування на пере-

вірку засвоєння тео-

ретичного матеріалу, 

розрахунково-прак-

тичне завдання, роз-

рахунково-графічна 

робота, екзамен 

ДРН 5. 

Здатен розробляти 

проекти виконання 

робіт   + +  + 

Тестування на пере-

вірку засвоєння тео-

ретичного матеріалу, 

розрахунково-прак-

тичне завдання, екза-

мен. 

 

  

 
1 Має відповідати Матриці забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої про-

грами, зазначається для обов’язкових освітніх компонентів ОП І та ІІ рівня, для усіх (обов’язкових та вибіркових ОК) 

ОП ІІІ  
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3. ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМОПОНЕНТА (ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ) 

 

Тема. 

Перелік питань, що будуть розглянуті в 

межах теми 

Розподіл в межах загального бюджету 

часу 
Рекомендо-

вана літера-

тура 

Аудиторна робота 

дена/зфн Самостійна ро-

бота 
Лк 

П.з / се-

мін. з 
Лаб. з. 

Тема 1. Цифрові методи планування будів-

ництва. 

- застосування Microsoft Project 

- рівні адаптації BIM; 

- 4D level BIM. 

2/1 2/1 - 11/13 1; 2; 6 

Тема 2. Технологія зведення підземних бу-

дівель. 

- Класифікація підземних будівель. 

- Методи підземного будівництва. 

2/1 2/1 - 11/13 1; 2; 6 

Тема 3. Технологія зведення підземних 

споруд методом «стіна в ґрунті».  

- Загальні схеми зведення споруд зі збір-

ного та монолітного залізобетону методом 

«стіна в ґрунті». 

2/1 2/1 - 11/13 1; 2; 6 

Тема 4. Підсилення основ будівель. 

- Методики цементації ґрунтів. 

- Бурозмішувальний спосіб підсилення ос-

нов. 

2/1 2/1 - 11/13 1; 2; 6 

Тема 5. Технології сталого будівництва. 

- цілі сталого будівництва; 

- технології, що відповідають цілям. 

2/1 2/1 - 11/13 1; 2; 6 

Тема 6. Укріплення бортів котловану. 

- Ґрунтові анкери; 

- технологія TOP DOWN. 

2/1 2/1 - 11/13 1; 2; 6 

Тема 7. 3D друк в будівництві. 

- види принтерів; 

- вимоги до друку; 

- технології друку будівель. 

2/1 2/1 - 11/13 1; 2; 6 

Тема 8. Новітні технології ізоляційних по-

криттів. 

- гідроізоляція. 

- звукоізоляція. 

2/1 2/1 - 11/13 1; 2; 6 

Тема 9. Сучасні технології утеплення. 

- напилювані матеріали; 

- навісні фасадні системи. 

2/1 2/1 - 11/13 1; 2; 6 

Тема 10. Демонтажні технології. 

- життєвий цикл нерухомості; 

- технології демонтажу будівель; 

- утилізація будівельних матеріалів. 

2/1 2/1 - 11/13 1; 2; 6 

Всього у осінньому семестрі 20/10 20/10 - 110/130  

Всього  20/10 20/10 - 110/130  
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4. МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ 

ДРН Методи викладання (ро-

бота, що буде проведена 

викладачем під час ауди-

торних занять, консульта-

цій) 

Кіль-

кість го-

дин  

Методи навчання (які 

види навчальної діяльно-

сті має виконати студент 

самостійно) 

Кількість 

годин 

ДРН 1. Знати 

основні скла-

дні технологі-

чні процеси 

монтажу конс-

трукцій та зве-

дення будівель 

Дедуктивні методи – 

пов’язані із формулюван-

ням загальних положень, 

формул, законів та їх за-

стосуванням до конкрет-

них задач, демонстрація 

матеріалу за допомогою 

мультимедійних техноло-

гій.   

Практичні методи- розра-

хунки за індивідуальним 

варіантом 

Використання платфо-

рми MOODLE, ZOOM під 

час змішаної форми нав-

чання. 

12/4 Робота з нормативними 

документами, методич-

ними вказівками, довід-

никами, посібниками, ма-

теріалами мережі інтер-

нет, виконання індивідуа-

льних розрахункових ро-

біт 

18/26 

ДРН 2. Здатен 

складати тех-

нологічні ка-

рти  

Пояснювально-репродук-

тивні методи: Лекції-візу-

алізації, інтерактивні лек-

ції, демонстрація матері-

алу за допомогою мульти-

медійних технологій, 

Практичні методи- розра-

хунки за індивідуальним 

варіантом. 

Використання платфо-

рми MOODLE, ZOOM, 

GOOGLE CLASS, 

GOOGLE MEET  під час 

змішаної форми навчання. 

14/4 Використання опорних 

курсів лекцій, методич-

них вказівок, робота з пі-

дручниками та норматив-

ними документами. 

Виконання індивідуаль-

них розрахункових робіт, 

перегляд відеороликів в 

мережі інтернет. 

16/24 

ДРН 3. Здатен 

класифікувати 

технологічні 

процеси   

Пояснювально-репродук-

тивні методи: Лекції-візу-

алізації, інтерактивні лек-

ції, демонстрація матері-

алу за допомогою мульти-

медійних технологій. 

Практичні методи- розра-

хунки за індивідуальним 

варіантом.  

Використання платфо-

рми MOODLE, ZOOM, 

GOOGLE CLASS, 

GOOGLE MEET  під час 

змішаної форми навчання. 

Ознайомлення з виконан-

ням технологічних 

12/4 Робота з нормативними 

документами, методич-

ними вказівками, довід-

никами, посібниками, ма-

теріалами мережі інтер-

нет. 

Виконання індивідуаль-

них практично-розрахун-

кових робіт, перегляд ві-

деороликів в мережі Інте-

рнет. 

12/30 
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процесів на реальних 

об’єктах будівництва. 
ДРН 4. Здатен 

виконувати 

оцінку склад-

ності техноло-

гічних проце-

сів  

Пояснювально-репродук-

тивні методи: Лекції-візу-

алізації, інтерактивні лек-

ції, демонстрація матері-

алу за допомогою мульти-

медійних технологій, 

Практичні методи- розра-

хунки за індивідуальним 

варіантом.  

Використання платфо-

рми MOODLE, ZOOM, 

GOOGLE CLASS, 

GOOGLE MEET  під час 

змішаної форми навчання. 

18/4 Використання опорних 

курсів лекцій, методич-

них вказівок, робота з пі-

дручниками та посібни-

кам. 

Виконання індивідуаль-

них розрахункових робіт, 

перегляд відеороликів в 

мережі Інтернет. 

14/24 

ДРН 5. 

Здатен розроб-

ляти проекти 

виконання ро-

біт  

Пояснювально-репродук-

тивні методи: Лекції-візу-

алізації, інтерактивні лек-

ції, демонстрація матері-

алу за допомогою мульти-

медійних технологій, 

Практичні методи- розра-

хунки за індивідуальним 

варіантом.  

Використання платфо-

рми MOODLE, ZOOM, 

GOOGLE CLASS, 

GOOGLE MEET  під час 

змішаної форми навчання. 

20/4 Використання опорних 

курсів лекцій, методич-

них вказівок, робота з пі-

дручниками та норматив-

ними документами, пере-

гляд відеороликів в ме-

режі інтернет. 

Виконання індивідуаль-

них практично-розрахун-

кових робіт,  

14/26 
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5. ОЦІНЮВАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ 

5.1.Діагностичне оцінювання (зазначається за потреби) 

 

5.2. Сумативне оцінювання  

5.2.1. Для оцінювання очікуваних результатів навчання передбачено 

 

№ Методи сумативного оцінювання Бали / Вага у за-

гальній оцінці  

Дата скла-

дання 

1.  Тестування на перевірку засвоєння теоретичного матеріалу 

тем 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 

30 балів/30% По закін-

ченню ви-

вчення кож-

ної теми 

2.  Розрахунково-практичне завдання після  вивчення тем  40 бали / 48% По закін-

ченню ви-

вчення теми 

3.  Індивідуальне завдання 30 балів / 30% Екзаменацій-

ний тиждень 

 

5.2.2. Критерії оцінювання 

 

Компонент Незадовільно Задовільно Добре Відмінно  

Тестування <10 балів 11-14 балів 15-17 балів 18-20 балів 

В тесті дано 

менше 60 % вірних 

відповідей 

В тесті дано від 60 

%  до 74 % вірних 

відповідей 

В тесті дано від 75 

%  до 89 % вірних 

відповідей 

В тесті дано бі-

льше 90 % вірних ві-

дповідей 

Розрахунково-

практичне за-

вдання після  ви-

вчення тем 

<9 балів 10-24 балів 25-32 бали 33-40 балів 

Вимоги щодо за-

вдання не виконано 

Більшість вимог 

виконано, але є по-

милки та відсутні 

деякі креслення 

Виконано усі ви-

моги завдання, але 

відсутні деякі крес-

лення 

Виконану усі вимоги 

завдання, наведені 

креслення з необхід-

ними поясненнями 

Індивідуальне за-

вдання 

<9 балів 10-19 балів 20-25 26-30 
В роботі виявлена 

повна невідповід-

ність вимогам: не-

знання нормати-

вно-технічної доку-

ментації, крес-

лення виконані без-

ладно і без дотри-

мання вимог ДСТУ, 

не в повному обсязі. 

Креслення в роботі 

виконанні у відпо-

відності до вимог, 

але не в повному 

обсязі, на серед-

ньому рівні воло-

діння технічними 

засобами роботи, 

помилки в роботи, 

нечіткі відповіді на 

питання 

Робота виконана у 

відповідності до 

вимог, але містить 

незначні помилки і 

зауваження при ви-

конанні, при відпо-

відях на додаткові 

питання виника-

ють складнощі. 

Робота виконана у 

відповідності до ви-

мог, без помилок і 

зауважень, з до-

триманням акаде-

мічної послідовно-

сті 

 

5.3.Формативне оцінювання: 

Для оцінювання поточного прогресу у навчанні та розуміння напрямів подальшого удоскона-

лення передбачено 

№ Елементи формативного оцінювання Дата  

1.  Усний зворотний зв'язок від викладача під час роботи над 

розрахунково-практичним завданням 

Кожне практичне заняття 

2.  Усний  зворотний зв'язок на розрахункову роботу Кожен тиждень 

Самооцінювання може використовуватися як елемент сумативного оцінювання, так і форма-

тивного оцінювання.  

  



6 

 

  

6. НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ (ЛІТЕРАТУРА) 

6.1. Основні джерела 

6.1.1. Підручники посібник 

1. Гуденко В.М. Технологія будівельного виробництва. -Київ: Аграрна освіта.-2011.-480 с. 

2. Білецький А.А. Організація і технологія будівельних робіт. – Навч. посібник. – Рівне: 

НУВГП, 2007. – 202 с. 

3. Савйовський В.В. Реконструкція будівель і споруд. -Київ: Ліра-К.-2020.-320 с.  

4. Клименко Є.В. Технічна експлуатація та реконструкція будівель і споруд. -Київ: «Центр на-

вчальної літератури».-2004.-299 с.  

5. Бліхарський З. Я. Реконструкція та підсилення будівель і споруд. -Львів: Львівська політех-

ніка.-2008.-108 с. 

 

6.1.2. Методичне забезпечення 

6. Організація будівельного виробництва : ДБН А.3.1 - 5:2016 / Мінбуд України. - [Чинні від 

2017-01-01]. - К.: Укрархбудінформ, 2016. - 49 с. - (Державні будівельні норми України). 

 

 

6.1.1. Інші джерела 

7. Мальганов А.И., Плевков В.С., Полищук А.И. Востановление и усиление строительных конс-

трукций аварийных и реконструируемых зданий (атлас схем и чертежей) 

 

6.2. Додаткові джерела 

8. http://dbn.at.ua -ДБН (Державні будівельні норми України) 

 

6.3. Програмне забезпечення 

 

http://dbn.at.ua/
http://dbn.at.ua/index/0-4



