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Дата: 07.04.2022 

Викладач: Малець Наталя Олексіївна 

Предмет: Будівельні конструкції 

Група № Б-1 «Будівництво та цивільна інженерія» 

Урок № 60-61 

Тема: ПЕРЕКРИТТЯ ТА ПІДЛОГИ 

Тема уроку:  Призначення перекриттів і вимоги до них  

   Класифікація перекриттів 

   Конструктивні рішення перекриттів  

 

Мета уроку: навчиться та ознайомитися з загальними принципи поняттями про 

будівлі, основи проектної справи, конструктивними елементами малоповерхових 

цивільних будівель, а саме сходи будівель. 
Тип уроку: комбінований. 

 

ХІД УРОКУ: 

Призначення перекриттів і вимоги до них  
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Класифікація перекриттів 

 

 
 

Конструктивні рішення перекриттів  

По  дерев’яних балках 
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Питання для самоперевірки 

- Яке основне призначення перекриттів? 

- Наведіть основні вимоги до перекриттів. 

- За якими основними ознаками класифікують перекриття? 

- Назвіть конструкції збірних перекриттів, які найбільш широко 

використовуються. 

- Поясніть конструктивні особливості надпідвальних і горищних перекриттів. 

- За якими ознаками класифікують підлоги? 

- Наведіть конструктивні елементи підлог. 

- Розкажіть про конструктивні особливості дощаних підлог по перекриттю, 

ґрунту. 

- Поясніть конструкцію підлоги з штучного паркету, паркетних дощок, щитів, 

мозаїчного паркету. 

- Розкажіть про конструкцію підлог із лінолеуму, керамічної плитки та 

мозаїчних підлог. 
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