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Тема уроку: Основні поняття про будівлі 

 

Мета уроку: навчиться та ознайомитися з загальними принципи поняттями про будівлі 

Тип уроку: комбінований. 

ХІД УРОКУ: 

Усе, що зведено людською працею для забезпечення матеріальних і культурних 

потреб суспільства, прийнято називати спорудами. 

Різновидністю споруд є будівлі. 

Будівлі являють собою наземний об’єм, внутрішній простір якого 

використовується для різних видів людської діяльності. Термін «будівля» не може бути 

використано до наземних споруд, котрі не мають такого внутрішнього простору (мостів, 

транспортних естакад, градирень тощо), а також до підземних і підводних споруд 

(тунелів, гребель тощо). Ці будови називають інженерними спорудами, або просто 

спорудами. 

Кожна будівля складається із сукупності  взаємозв’язаних елементів, які 

виконують у ньому різні функції. До них належать фундаменти, стіни, окремі опори, 

перекриття, дах або покриття, сходи, перегородки, вікна і двері (рис. 1.1). 

Фундаменти — підземні несучі конструкції, які передають силові дії від будівлі 

на основу. Нижня горизонтальна площина фундаментної конструкції називається 

підошвою фундаменту. Товща геологічних порід ґрунтів, на котрі передається 

навантаження від будівлі через її фундаменти, називається основою будівлі чи споруди. 

Стіни розподіляють на зовнішні та внутрішні за їх розташуванням у плані, й на 

несучі та ненесучі за статичними функціями. 

Внутрішня (ненесуча) стіна, яка має тільки огороджуючі функції, називається 

перегородкою. Перегородки розділяють внутрішній простір будинку на окремі 

приміщення, не мають фундаментів і встановлюються безпосередньо на перекриття. 

Перекриття – горизонтальні несучі й огороджувальні конструкції. 

Вони сприймають вертикальні та горизонтальні силові дії й передають їх на 

несучі стіни або каркас. Перекриття розділяють внутрішній простір будинку по 

горизонталі. 

Залежно від їх розташування розрізняють: 1) міжповерхові − між двома 

суміжними по висоті поверхами; 2) горищні − між верхнім поверхом та горищем; 

3) цокольні (надпідвальні) − між першим поверхом і підвалом або технічним підвалом. 
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Функції їх, як огороджуючих конструкцій, різні: міжповерхові є внутрішніми 

огороджуючими конструкціями і їх основна функція з точки зору будівельної фізики – 

звукоізоляційна, інші перекриття є зовнішніми, і їх основна функція – теплоізоляція 

приміщень. 

Дах− зовнішня несуча й огороджуюча конструкція будинку, що сприймає як 

вертикальні (у т.ч. і снігові), так і горизонтальні навантаження та дії. Це «п’ятий фасад» 

будівлі, одна з найважливіших його частин. 

Як огорожа дах має основну функцію – гідроізоляція внутрішнього простору від 

атмосферних опадів. Площини даху називаються схилами. 

Вони розташовуються під кутом (нахилом) до горизонту для стікання дощової 

води. Нахил даху та його найменування (черепичний, шиферний і т.п.) залежать від 

використаного матеріалу й водонепроникності цього матеріалу. 
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Залежно від призначення будівель їх внутрішній простір розподіляється на низку 

приміщень. 

Приміщення становлять огороджений з усіх сторін  внутрішній простір. 

Приміщення, підлоги яких розташовані на одному рівні, утворюють поверх. 

Залежно від розташування розрізняють поверхи (рис. 1.2): 1) підвальні – поверхи 

повністю або більшою своєю частиною заглиблені в землю; 
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