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Урок № : 1 

Тема уроку: Загальні відомості про будівлі, споруди та будівельно-

монтажні роботи 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про загальні відомості про будівлі, 

споруди та будівельно-монтажні роботи 

    розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Будівельна індустрія-це галузь господарства, яка створює, відновлює і 

реконструює фабрики, заводи, сільськогосподарські і цивільні будівлі та 

споруди. Сьогодні будівельна індустрія - це мережа різноманітних 

будівельно-монтажних організацій. Кінцева продукція будівельної індустрії - 

будівлі і споруди, які служать людям довгі роки, задовольняючи їхні 

багатосторонні потреби. 

Індустріалізація  будівництва-це механізоване й автоматизоване 

виробництво будівельних конструкцій на заводах, а також комплексно-

механізоване здійснення будівельно-монтажних робіт. Цілком зрозуміло, що 

жодну споруду або будівлю неможливо правильно спроектувати, побудувати, 

не знаючи технології кам'яних і монтажних робіт, які виконує муляр - 

переважно із цегли, керамічних і бетонних каменів, великих блоків із бетону 

і природного каменю. Тому муляр, ще до того, як він починає як професіонал 

зводити кам'яні конструкції на будівлях, повинен навчитись якісно 

виконувати всі операції і процеси мурування основних частин будівель. 

Будівлі - це надземні будови, в яких розташовуються приміщення, необхідні 

для життєдіяльності людей (житлові будинки, заводи, фабрики). 

Споруди - це будови технічного призначення (телевежі, метро, мости, 

підземні комунікації). 

Будівлі  класифікуються за  такими  ознаками: 

1. За призначенням:    

 громадські (театри, школи, ПТУ,магазини, будівлі  охорони  здоровя); 

 житлові (квартири, гуртожитки, готелі, хостели) 

 промислові (заводи і фабрики); 

 сільськогосподарські (ферми, зерносховища). 

2. Залежно від матеріалу, з якого зроблені стіни: 

 цегляні, 

 кам'яні, 

 дерев'яні, 

 бетонні і залізобетонні (монолітні - на місці призначення залиті, і збірні 

- з готових елементів). 



Збірні будівлі бувають блочні - з окремих великих блоків; панельні - з цілих 

стін (панелей) ; блок-квартири з об'ємних елементів (цілих квартир) ; 

3.  За кількістю поверхів: 

 одноповерхові, 

 малоповерхові (2-3 пов.), 

 багатоповерхові (4-9 пов.), 

 будинки підвищеної поверховості (10-12 пов.), 

 висотні (понад 25 пов.) та комбіновані; 

Усі будови повинні мати необхідну міцність, стійкість, капітальність і 

довговічність. 

Міцність і стійкість будови забезпечуються правильним конструюванням, а 

також відповідним розрахунком несучих елементів: вони мають витримувати 

виникаючі під час експлуатації навантаження від вітру, підземних поштовхів 

і вібрування, навантаження від власної ваги, людей, обладнання, снігу й ін. 

Капітальність будови характеризується ступенем довговічності та 

вогнестійкості основних будівельних конструкцій. 

Довговічність — це період служби будови, впродовж якого вона під 

впливом зовнішнього середовища та навантажень не втрачає необхідних 

експлуатаційних якостей, міцності та стійкості. 

4. За капітальністю (довговічністю): 

   1-го класу (ступеня) зі строком експлуатації більше 150 років (палаци, 

театри); 

   2-го класу - зі строком експлуатації - 125 років; 

   3-го класу - зі строком експлуатації менше - 100 років; 

   4-го класу - зі строком експлуатації не менше 50 років; 

   5-го класу - зі строком експлуатації не менше 30 років; 

   тимчасові будівлі — зі строком експлуатації до 5 років. 

5. За конструктивним рішенням: 

   каркасні - навантаження несуть колони і балки ; 

   безкаркасні - навантаження несуть стіни ; 

   напівкаркасні — навантаження несуть стіни і колони. 

Вимоги до будівель: 

   економічні (відповідно дешеві) в результаті індустріалізації 

будівництва, використання місцевих і сучасних будівельних матеріалів 

і наукової організації праці кваліфікованими робітниками; 

   технічні, тобто міцні, довговічні і вогнестійкі; 

   експлуатаційні —зручні в експлуатації; 

   естетичні - гарно оздоблені і мають гарний вигляд. Основні частини і 

конструктивні елементи будівель  і їх призначення. 
 

 



Питання  для самоконтролю 

1. Що таке будівля ? Назвіть  приклади. 

2. Що  таке споруда? Назвіть приклади 

3. Як  класифікують  будівлі за  призначенням? 

4. Як  класифікують  будівлі за кількістю поверхів? 

5. Як класифікують  будівлі за довговічністю? 

6. Назвіть  вимоги  до  будівель? 

 

Урок № : 2 

Тема уроку: Поняття про будівельні норми і правила 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про поняття про будівельні норми і 

правила 

    розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Будівельні норми і правила, які є основним нормативним документом, 

складаються з п'яти частин, кожна з яких, крім четвертої, у свою чергу 

підрозділяється на групи. 

Частина 1 «Організація, управління, економіка» складається з наступних груп. 

• Система нормативних документів у будівництві. 

• Організація, методологія і економіка проектування та інженерних 

вишукувань. 

• Організація будівництва. Управління будівництвом. 

• Норми тривалості проектування та будівництва. 

• Економіка будівництва. 

• Положення про організації та посадових осіб. 

Частина 2 «Норми проектування» складається з наступних груп. 

• Загальні норми проектування. 

• Підстави і фундаменти. 

• Будівельні конструкції. 

• Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі. 

• Споруди транспорту. 

• Гідротехнічні та енергетичні споруди, меліоративні системи і споруди. 

• Планування і забудова населених пунктів. 

• Житлові та громадські будівлі. 

• Промислові підприємства, виробничі будівлі та споруди, допоміжні будівлі. 

Інвентарні будівлі. 



• Сільськогосподарські підприємства, будівлі і споруди. 

• Склади. 

• Норми відводу земель. 

Частина 3 «Організація, виробництво і приймання робіт» складається з 

наступних груп. 

• Загальні правила будівельного виробництва. 

• Підстави і фундаменти. 

• Будівельні конструкції. 

• Захисні, ізоляційні та оздоблювальні покриття. 

• Інженерне та технологічне обладнання та мережі. 

• Споруди транспорту. 

• Гідротехнічні та енергетичні споруди, меліоративні системи і споруди. 

• Механізація будівельного виробництва. 

• Виробництво будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. 

Частина 4 «Кошторисні норми». 

Частина 5 «Норми витрат матеріальних і трудових ресурсів» складається з 

таких груп. 

• Норми витрат матеріалів. 

• Норми потреби в будівельному інвентарі, інструменті і механізмах. 

• Нормування та оплата проектно-вишукувальних робіт. 

• Нормування та оплата праці в будівництві. 

Порядок розробки нормативних документів із залученням провідних за 

профілем науково-дослідних і проектних організацій (за широкої участі 

багатьох споріднених організацій), до яких проекти документів надходять на 

укладання та погодження, забезпечує необхідну оптимізацію закладених в них 

вимог. 

Нормативні документи сприяють оптимальному вирішенню конкретних 

завдань у процесі проектування і будівництва об'єктів. Вони чітко 

регламентують вимоги, обов'язкові для виконання, але дозволяють при 

проектуванні творчо підходити до вирішення питань залежно від конкретних 

умов. 

Питання  для самоконтролю 

1. Будівельні норми –це….. 

2. Які правила ,що до будівельних норм. 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com 


