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Цикл А 
1. Вступ до спеціальності. Вивчає будівельну термінологію ("будівельна мова"), 

базові поняття архітектури, класифікацію будинків за різними ознаками, 
конструктивні схеми будинків, основні типи будівельних конструкцій і 
будівельних матеріалів, що застосовуються у будівництві. Предмет 
ознайомлює студентів із завданнями та галузями будівельної діяльності, 
призначенням, будовою, загальними принципами проектування, зведення та 
експлуатації будівельних об’єктів, а також сприяє формуванню 
компетентностей, які дозволять ефективно використовувати у процесі 
навчання знання та розуміння предметної області професійної діяльності 

2. Основи автоматизації проектування в будівництві (САПР Autodesk). 
Вивчає програмні комплекси, що дозволяють отримувати будівельні креслення 
у цифровому форматі. Предмет має на меті одержання студентами навиків 
роботи з графічними продуктами компанії Autodesk, а саме AutoCAD. 
Автоматизації оформлення креслень у відповідності до чинних нормативних 
документів у галузі будівництва та підготовка студентів до професійної 
діяльності у галузі проектування. 

3. Інженерні мережі водопостачання і водовідведення. Вивчає сучасні методи 
проектування, будівництва та експлуатації систем водопостачання і 
водовідведення населених міст, житлових і промислових об’єктів, методи й 
споруди для поліпшення якості, подачі й розподілу питної води, методи й 
споруди для транспортування та очищення стічних вод і осадів, основи 
проектування та експлуатації внутрішніх і зовнішніх систем водопостачання і 
водовідведення. 

4. Програмне забезпечення інженерних розрахунків (Ліра-САПР). Вивчає 
основи автоматизації проектування залізобетонних, металевих, дерев'яних і 
кам`яних елементів будівель і споруд у спеціалізованому програмному 
комплексі Ліра. 

5. Будівельна техніка. Вивчає деталі машин, основні механізми, будівельну 
техніку, обладнання та ручний інструмент; конструкції сучасних будівельних 
машин; форми впровадження техніки у будівництво; використання машин при 
зведенні будівель і споруд. 

6. Планування міст і транспорт. Вивчає методи та принципи проектування 
міст, їх основних зон, транспортних потоків та шляхів в сучасних умовах, 
відповідно до діючих містобудівних вимог. Дає основи проектування 
житлових районів, виробничої зони, вулично-магістральної мережі міста, 
ландшафтно-рекреаційної зони, інфраструктури міста. Сприяє формуванню у 
студентів містобудівного світогляду, розуміння суспільної значущості 
планування міст, його залежності від природних, соціальних і економічних 
умов та впливу на життя людей. 
 



7. Обстеження і реконструкція будівель і споруд. Вивчає експлуатаційні 
вимоги до елементів будівель та споруд, методи визначення дефектів та їх 
впливу на експлуатаційні властивості споруд, методи та засоби підсилення 
конструктивних елементів і будівель в цілому. 

8. Економіка будівництва. Вивчає економічний механізм функціонування 
галузі, формування та використання ресурсного потенціалу з метою 
оптимізації економічних результатів діяльності. Сприяє формуванню у 
студентів практичних та теоретичних навичок і вмінь по виконанню 
комплексних розрахунків показників економічної ефективності виробничої 
діяльності будівельної організації, вільної орієнтації у економічних стосунках 
на рівні організації і в цілому по державі. 

9. Проектування архітектурного середовища (САПР Graphisoft). Вивчає 
основи створення середовищних об’єктів і систем з використанням новітніх 
конструктивно-технологічних засобів і рішень; проектування предметно-
просторових середовищ використанням існуючих і перспективних засобів 
обладнання і благоустрою, ландшафтного дизайну інструментами програмного 
комплексу ArchiCAD компанії Graphisoft. 

10. Основи охорони праці в галузі. Вивчає методи та принципи безпечного 
ведення будівельних робіт у відповідності до вимог діючих у галузі охорони 
праці нормативних документів. Формує систему знань із положень 
нормативно-правових актів щодо питань охорони праці для створення 
оптимальних і безпечних умов праці на підприємстві, в установах і 
організаціях будівельної індустрії, покращення виробничого середовища, 
підвищення ефективності праці, збереження працездатності та здоров`я 
працівників. 

11. Сучасні будівельні матеріали та технології. Вивчає сучасні інноваційні 
будівельні матеріали, технології їх виготовлення та використання. Формує 
систему теоретичних і практичних знань з будівельного матеріалознавства з 
врахуванням потреб сучасного будівництва та вимог ефективності, 
економічності та екологічності; формує навики прогнозування поведінки 
матеріалів у будівельних конструкціях, враховуючи їх склад, будову і 
властивості; сприяє формуванню у студентів наукового підходу при розробці і 
проектуванні будівель, споруд, будівельних систем з використанням 
прогресивних конструкційних, захисних, ізоляційних та оздоблювальних 
будівельних матеріалів та виробів 

 
 


