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Дата: 26.04.2022 

Викладач: Малець Наталя Олексіївна 

Предмет: Будівельні конструкції 

Група № Б-1 «Будівництво та цивільна інженерія» 

Урок № 90-91 

Тема: ВІКНА І ДВЕРІ 

Тема уроку: Призначення та вплив на них. Вимоги до них. Класифікація вікон 

і дверей 

Мета уроку: навчиться та ознайомитися з загальними принципи поняттями про 

будівлі, основи проектної справи, конструктивними елементами малоповерхових 

цивільних будівель, а саме вікна і двері будівель. 
Тип уроку: комбінований. 

ХІД УРОКУ: 
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- за видом світлопрозорого матеріалу: із звичайного віконного скла 2...6 мм 

завтовшки; із спеціального теплозахисного, світлорозсіювального, декоративного 

та інших видів скла; склоблоків, які пропускають світло, але не проглядаються 

наскрізь; із профільного коробчастого і швелерного скла; із склопакетів (дві або 

три шибки, склеєні між собою прокладкою жорсткої рамки і з повітряним 

прошарком завтовшки 9-15 мм (рис. 10.3)); 

- за кількістю стулок: одно-, дво- і тристулчасті; 

- за способом відкривання стулок: із глухими рамами або такими, що 

відчиняються всередину чи назовні, мають горизонтальну або вертикальну 

підвіску. 

2. Класифікація дверей 

- За місцезнаходженням: зовнішні (у будинок - парадні, у квартиру - вхідні, на 

балкон - балконні, у підвал і на горище - службові); внутрішні (між суміжними 

приміщеннями й коридором) та шафові; 

- за характером відкривання: двостулкові; розсувні; підйомні; такі, що 

складаються; обертові; 
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Питання для самоперевірки 

- Яке призначення вікон і дверей? Які вимоги ставляться до них? 

- За якими основними ознаками класифікують вікна? 

- Види дверей, їх габарити та стандартні вирішення. 

- Які, на Вашу думку, конструктивні вирішення вікон є перспективними? 

- Що таке склопакет? Наведіть можливі його конструктивні вирішення. 
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