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1. Опис навчальної дисципліни 
 
 
 

 
 

Найменування 
показників 

 
 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

 
Характеристика 

навчальної 
дисципліни , 

денна форма навчання 
 

Кількість кредитів -3 Галузь знань: 19 
«Архітектура та 

будівництво» 
 

Нормативна 

Блоків – 7 
 
Змістовних модулів – 10 
 
Загальна кількість 
годин - 90 

Спеціальність: 192 
«Будівництво та цивільна 

інженерія» 

Рік підготовки  - 4 
 

Семестр – 7,8 
 
 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 2,  
самостійної роботи – 38 

Освітньо – кваліфікаційний 
рівень: молодший спеціаліст 

Лекції – 16год, 36 год. 
 

Практичні – 6 год. 
 

Самостійна робота – 
10 год , 28 год. 

 
 

Вид контролю - залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета: Метою викладання навчальної дисципліни “ Будівельна техніка ” є 

вивчення основних груп будівельної техніки і засобів малої механізації для 
забезпечення будівельних організацій потужними високопродуктивними 
будівельними машинами для скорочення частки ручної праці. 

 
Завдання: Основними завданнями вивчення дисципліни “ Будівельна техніка 

” є отримання студентом системних знань та практичних вмінь при застосуванні 
різних груп і комплектів машин при виконанні певних видів робіт і технологічних 
операцій при будівництві. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 

 

- призначення будівельної техніки; 

- принципи роботи будівельної техніки; 
- техніко-економічні та експлуатаційні показники основної будівельної 

техніки; 
- призначення ручних машин, правила їх застосування при виконанні 

відповідних видів робіт 
- організацію інструментального 
господарства; вміти: 
-  

    - раціонально вибирати потрібну будівельну техніку; 
- визначати продуктивність будівельної техніки; 
- підбирати комплекти машин для виконання механізованих робіт. 

 

3.Програма навчальної дисципліни 

Блок 1. Деталі машин 

 Змістовий модуль 1. 
Деталі машин, | основи експлуатації будівельних машин 

Тема 1. Деталі машин 
Визначення понять: «машина», «механізм», «продуктивність». Фактори, які 

впливають на довговічність деталей і елементів машини. Засоби захисту деталей від 
корозії. Основні класифікації будівельних машин і устаткування. 

Конструктивна і кінематична схеми. 
 

Тема 2. Технічне обслуговування і ремонт машин 
Технічне обслуговування машин, Види технічного обслуговування. Поточний 

ремонт. Капітальний ремонт. 
Техніка безпеки і виробнича санітарія при роботі на будівельних машинах. 

Вимоги економіки до будівельних машин. Державний, відомчий і громадський 
нагляд. 

Блок 2. Силове обладнання і приводи будівельної техніки  
Змістовий модуль 2.  
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Силове обладнання і приводи будівельної техніки 

 Тема 3. Силове обладнання і приводи будівельної техніки Привод. 
Вимоги, які пред’являються до приводу. Силове обладнання. Трансмісія. 
Механічні трансмісії. Гідравлічні трансмісії. 
 

Тема 4. Ходове обладнання будівельних машин 
Ходове обладнання будівельних машин. Гусеничне ходове обладнання. 

Шиноколісне ходове обладнання. Рельсоколісне ходове обладнання. Крокуюче 
ходове обладнання. Система управління будівельних машин. ТЕП будівельних 
машин. 

Блок 3. Будівельні транспортні засоби .  
Змістовий модуль 3 
Транспортні засоби. Транспортуюча та навантажувально- 

розвантажувальна техніка 

Тема 5. Транспортні засоби 
Загальна характеристика транспортування будівельних вантажів. 

Автомобільний транспорт. Залізничний транспорт. Водний транспорт. Повітряний 
транспорт. Конвеєри і пневмотранспортерні установки. 

 
Тема 6. Вантажні автомобілі, трактори, пневмоколісні тягачі Вантажні 

автомобілі, основні частини, класифікація. Трактори гусеничні і колісні, основні 
частини, класифікація. Пневмоколісні тягачі: одноосьовий тягач, двоосьовий тягач. 

 
Тема 7. Спеціалізовані транспортні засоби, конвеєри 
Автомобілі - самоскиди, автопоїзди. Напівпричепи - керамзитовози, 

автобітумовози, панелевози, фермовози, сантехкабіновози, контейнеровози, трубо - 
та плетьовози. 

Важковози. Конвеєри: стрічковий, скребковий, ковшовий, гвинтовий, 
вібраційний, віброжолоби. 

 
Тема 8. Установки для пневматичного транспортування матеріалів Установки 

для пневматичного транспортування матеріалів: всмоктуючої дії, нагнітаючої дії. 
Пневматичні розвантажувачі. Автоцементовози. Вантажно-розвантажувальні 

машини: автонавантажувачі, одноковшеві навантажувачі, фронтальні навантажувачі, 
напівповоротні навантажувачі, багатоковшеві навантажувачі. 

Змістовий модуль 4.  

Вантажозахватні пристрої, поліспати, лебідки, талі, домкрати  

Тема 9. Вантажозахватні пристрої. Домкрати 

Класифікація вантажозахватних пристроїв за призначеннями: допоміжні 
вантажопідйомні машини, будівельні підйомники. Домкрати: рейковий, гвинтовий, 
гідравлічний. 

 
Тема 10. Поліспасти. Будівельні лебідки 
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Поліспасти. Будівельні лебідки: барабанні лебідки з ручним приводом, 
приводні лебідки, електрореверсивні лебідки, фрикційні лебідки. Підвісні лебідки: 
ручні талі, таль з електричним приводом. 

 

Блок 4. Будівельні транспортні засоби  

Змістовий модуль 5.  

Будівельна техніка для підготовчих робіт, водовідливу та водозниження. 

Машини та обладнання для польових робіт 

Тема 11. Будівельна техніка для підготовчих робіт 
Підготовчі роботи, будівельна техніка для підготовчих робіт: кущорізи і 

корчувачі, розпушувачі. Застосування, основні характеристики. 
 

Тема 12. Будівельні машини і устаткування 
Буріння. Види буріння. Бурильно-кранові машини, машини для буріння 

шпурів - основні характеристики. 
Обладнання гідромеханізації. Гідромонітор, гідроелеватори - призначення, 

основні характеристики. Грунтоущільнюючі машини - призначення , види. 
 
Тема 13. Машини та обладнання для пальових робіт 
Способи улаштування фундаментів на полях. Машини і устаткування для 

занурення забивних паль - призначення і основна характеристика. Пальові молоти. 
Віброзанурювачі і вібромолоти. 

Змістовий модуль 6.  
Землерийно-транспортна техніка. Екскаватори і спеціальна техніка для 
земляних робіт 

Тема 14. Машини для земляних робіт 
Загальна характеристика робочого процесу. Класифікація машин. Землерийні 

робочі органи та їх взаємодія з ґрунтом. 
 
Тема 15. Екскаватори 
Призначення екскаваторів. Основні характеристики, пряма лопата, зворотна 

лопата, драглайн, грейфер, навантажувач, траншейний екскаватор. 
 
Тема 16. Землерийні транспортні машини 
Характеристика землерийних транспортних машин. Бульдозери. Скрепери. 

Грейдер. 

 

Блок 5. Будівельна техніка для виготовлення розчинів, бетонів (ПП.03.54) 

Змістовий модуль 7.  
Техніка для подрібнення і сортування кам’яних матеріалів 
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Тема 17. Машини для подрібнення, сортування та мийки кам’яних матеріалів 

Машини для подрібнення кам’яних матеріалів: щокові дробарки, конусні, 

валкові, роторні, молоткові - основні принципи роботи та основні характеристики. 

Машини для сортування кам’яних матеріалів: нерухомі грохоти, барабанні, 

ексцентрикові - основні характеристики. 

Машини мийки кам’яних матеріалів - гідромеханічний класифікатор, 

гідравлічний - призначення, характеристика виробничого процесу. 

Змістовий модуль 8.  

 Обладнання для бетонних та залізобетонних робіт 

Тема 18. Типи, основні характеристики і конструктивні схеми 
бетонозмішувачів циклічної і безперервної дії 

Дозатори, їх призначення. Види дозаторів по принципу роботи, по методу 
дозування. їх конструктивні особливості. 

Бетонозмішувачі. їх призначення, класифікація, конструктивні особливості. 
Розчинозмішувачі, їх призначення. Види розчинозмішувачів, їх конструктивні 

особливості. 

Бетонні заводи. Види. Технологічний процес приготування бетону. 
 
Тема 19. Машини для транспортування бетонних сумішей та розчинів 
Автобетоновози, авторозчиновози, їх конструктивні особливості. Авто 

бетонозмішувачі - призначення, конструктивні особливості. 
Бетононасоси, розчинонасоси - їх призначення, конструктивні особливості. 
 
Тема 20. Комплекти машин для укладки і розподілення бетону і оздоблення 

його поверхні 
Поворотні і неповоротні бункери, бетоновози та жолоби, лотки, ланцюгові 

хоботи, віброхоботи, інвентарні переставні стрічкові конвеєри. їх призначення, 
Конструктивні особливості. 

 
Тема 21. Обладнання для ущільнення бетонної суміші 
Ущільнення, види ущільнення. 
Віброзбуджувачі, глибинні віброзбуджувачі - їх призначення, принцип 

використання, конструктивні особливості. 

Блок 6. Будівельні крани і підйомники  

Змістовий модуль 9. Будівельні крани і 
підйомники 

Тема 22. Будівельні підйомники 

Щоглові та щоглово-стрілочні крани. Будівельні підйомники - їх призначення. 
Вантажні щоглові підйомники, вантажопасажирські будівельні підйомники. 

Щоглові та щоглово-стрілочні крани - призначення. Щоглові крани. Вантові 
щоглово-стрілові крани. Підкісні щоглово-стрілові крани. 

 
Тема 23. Баштові крани. Стрілові самохідні крани 
Баштовий кран. Типи і параметри баштових кранів. 
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Баштові крани з поворотною баштою, з неповоротною баштою - їх основні 
характеристики. Приставні баштові крани. Самопідйомні крани. Спеціальні 
монтажні баштові крани. Стрілові самохідні крани, класифікація. Автомобільні 
крани. Пневмоколісні крани на спеціальному шасі автомобільного типу. Гусеничні 
крани - основні характеристики машин. 

 
Тема 24. Козлові, мостові і кабельні крани. Експлуатація вантажопідйомних 

машин 

Козлові крани - призначення, основні характеристики. Напівкозлові, мостові, 

кабельні крани - призначення, основні характеристики. 

Продуктивність будівельних кранів. Стійкість кранів. Пристрої безпеки. 

Технічне засвідчення кранів. 

Блок 7. Ручна будівельна техніка і техніка для оздоблювальних 

робіт  

Змістовий модуль 10.  
Ручна будівельна техніка і техніка для оздоблювальних робіт 

Тема 25. Ручні машини 

Ручні машини - їх призначення. Класифікація ручних машин за основними 
ознаками, основні вимоги до ручних машин. 

Ручні машини для утворення отворів - їх призначення, конструктивні 
особливості. Ручні машини для кріплення виробів і зборки конструкцій - їх 
призначення , конструктивні особливості. 

Машини для руйнування покрить і ущільнення ґрунту - їх призначення, 
конструктивні особливості. Ручні машини для шліфування - їх призначення, 
конструктивні особливості. 

Ручні машини для різки, розпилювання і стругання матеріалів - їх 

призначення, конструктивні особливості. 

 

Тема 26. Машини для опоряджувальних робіт 

Штукатурні станції, штукатурні агрегати, торкретні установки - їх 

призначення, конструктивні особливості. 

Пересувні шпаклювальні агрегати, фарбувальні агрегати - їх призначення, 

конструктивні особливості. 

Машини для облаштування підлоги - їх конструктивні особливості. 

Машини для облаштування покрівель і гідроізоляційних робіт - їх 

конструктивні особливості.



 

 

4.Структура навчальної дисципліни  

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усьо 

го 

у тому числі 

л п лаб. к.р. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Блок 1 Деталі машин 

Змістовий модуль 1. Деталі машин. Основи експлуатації будівельних машин 1 

Тема 1 Деталі машин. Основні класифікації 

будівельних машин 

2 2 
  

 6-11 
 

Тема 2 Технічне обслуговування і ремонт машин 2 2   

 11-18 
 

Тема 3 Техніка безпеки і виробнича санітарія при 

роботі на будівельних машинах. Види нагляду 

2 
   

 310-   

313 

2 

Разом за змістовим модулем 1 6 4    

2 

Блок 2 Силове обладнання і приводи будівельної техніки 

Змістовий модуль 2. Силове обладнання і приводи будівельної техніки 

Тема 4 Силове обладнання і приводи будівельної 

техніки 

2 2 
  

18-32 
 

Тема 5 Механічні трансмісії 2 2 
  

32-42       

Тема 6 Гідравлічні трансмісії 2 
   

42-51 2 

Тема 7 Гусеничне, шиноколісне ходове обладнання 2 
   

51-55 2 

Тема 8 Рельсоколісне, крокуюче ходове 

обладнання 

2 
   

55-57 2 

Тема 9 Система управління будівельних машин. 

ТЕП будівельних машин 

2 
   

57-62 2 

Разом за змістовим модулем 2 12 4    

8 

Блок 3. Будівельні транспортні засоби 

Змістовий модуль 3. Транспортні засоби. Транспортуюча та навантажувально-

розвантажувальна техніка 

Тема 10 Загальна характеристика транспортування 

будівельних вантажів 

2 2 
  

61-65 
 

Тема 11 Вантажні автомобілі, трактори, 

пневмоколісні тягачі 

2 2 
  

65-75 
 

Тема 12 Спеціалізовані транспортні засоби 2 
   

73-81 2 

Тема 13 Конвеєри 2   2 
  

81-89  

Тема 14 Установки для пневматичного 

транспортування матеріалів 

2 
   

89-98 2 

Разом за змістовим модулем 3 10 6    

4 

Змістовий модуль 4. Вантажозахватні пристрої, поліспати, лебідки, талі, 

домкрати 
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Тема 15 Вантажозахватні пристрої. Домкрати 2 2 
    

Тема 16 Поліспасти 2 2 
    

Тема 17 Будівельні лебідки, підвісні лебідки 2 
    

2 

Разом за змістовим модулем 4 6 4 
   

2 

Блок 4 Будівельні  крани і підйомники 

Змістовий модуль 5.  Будівельні  крани і підйомники 

Тема 18 Будівельні підйомники, 

 призначення, види 

2   2 
   

 

Тема 19 Щоглові та щоглово-стрілові крани.  
 

2    
   

2 

Тема 20 Баштовий кран. Типи і параметри 2   2 
   

 

Тема 21 Стрілові самохідні крани, спеціальні 

монтажні баштові крани 

 

 

 

 

 

 

2  
   

     2 

Тема 22 Козлові крани, основні характеристики 2 2 
   

      

Тема 23 Експлуатація вантажопідйомних машин, 

мостові  і кабельні крани 

2  
   

     2 

Разом за змістовим модулем 4 12 6 
   

6 

Блок 5. Будівельна техніка для підготовчих та земляних робіт. 

 Змістовний модуль 6. Землерийне - транспортна техніка 

24 Машини для земляних робіт. Загальна 

характеристика 

2 2 
   

 

25 Екскаватори, призначення, основні 

характеристики 

2 2 
    

26 Землерийні транспортні машини, основні 

характеристики 

2 2 
    

27 Бульдозери, скрепери, грейдери. Землерийні 
робочі органи і їх взаємодія з ґрунтом 
 

2 
    

2 

     Разом  за змістовим модулем 6     8 6 6 

  

     2 

 

Змістовий модуль 7. Будівельна техніка для підготовчих робіт. Машини та обладнання 
для польових робіт 

 
Тема 28 Будівельна техніка для підготовчих робіт, 

бурильні машини і устаткування, гідромеханізація 

2  
   

    2 

Тема 29 Машини та обладнання для пальових робіт 2    2 
   

 

       Разом за змістовим модулем 7 4 2  2 
   

2 

Блок 6. Змістовий модуль 8. Техніка для подрібнення і сортування кам’яних матеріалів  



11 

 

Тема 30 Машини для подрібнення кам’яних 

матеріалів 

2 2 
    

Тема 31 Машини для сортування кам’яних 

матеріалів 

2  
   

    2 

  Тема 32 Машини для мийки кам’яних матеріалів 
 

2 2 
    

  Разом за змістовним модулем 8 6 4 
   

     2 

     Змістовий модуль 9. Обладнання для бетонних та залізобетонних робіт 

 Т     Тема 33 Дозатори, їх призначення, конструктивні 
особливості 

    2     2 
    

         Тема 34 Бетонозмішувачі, їх призначення      2     2 
    

        Тема 35 Розчинозмішувачі, їх призначення      2     2 
    

        Тема 36 Бетонні заводи, види, технологічний 
процес приготування бетону 

     2  
   

    2 

        Тема 37 Машини для транспортування бетонних 
сумішей та розчинів 

      2     2 
    

        Тема 38 Комплекти машин для укладання і 
розподілу бетону  і оздоблення його поверхні. 
Обладнання для ущільнення бетонної суміші 

      2  
   

   2 

       Разом за змістом 9     12     8 
   

  4 

                        Блок 7. Ручна будівельна техніка для оздоблювальних робіт 
    

  Змістовний модуль 10. Ручна будівельна техніка і техніка для оздоблювальних робіт 

        Тема 39 Ручні машини, їх призначення, 
кваліфікація 

     2     2 
    

        Тема 40 Ручні машини для утворення отворів, ручні 
машини для кріплення виробів. 

      2  
   

    2 

        Тема 41 Машини для руйнування покриттів і 
ущільнення ґрунту 

       2  
   

    2 
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        Тема 42 Штукатурні станції, штукатурні агрегати, 
їх призначення 

      2     2 
   

 

      Тема 43 Пересувні агрегати їх призначення. 
Машини для облаштування підлог 

      2  
   

    2 

     Тема 44 Машини для облаштування покрівель і 
гідроізоляційних робіт 

      2     2 
   

 

    Разом за змістовним  модулем 10     12    6 
   

   6 

    Підсумкове заняття (контрольна робота, тести)       2  
  

   2  

    Усього годин    90    50 
  

   2   38 

 

5. Теми семінарських занять 

Навчальним планом не передбачено. 

6. Теми практичних занять 

Навчальним планом не передбачено. 

7. Теми лабораторних занять 

Навчальним планом не передбачено. 

            8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількіст
ь 

годин 1(3) Техніка безпеки і виробнича санітарія при роботі на будівельних 

машинах. Види нагляду 

2 

2(6) Гідравлічні трансмісії 2 

3(7) Гусеничне Шиноколісне ходове обладнання 2 

4(8) Рельсоколісне, крокуюче ходове обладнання 2 

5(9) Система управління будівельних машин. ТЕП будівельних машин 2 
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6(12) Спеціалізовані транспортні засоби 2 

7(14) Установки для пневматичного транспортування матеріалів 2 

8(17) Будівельні лебідки, підвісні лебідки 2 

9(19) Щоглові та щоглово-стрілові крани 2 

10(21) Стрілові самохідні крани, спеціальні монтажні баштові крани 2 

11(23) Експлуатація вантажопідйомних машин, мостові і кабельні крани 2 

12(27) Бульдозери, скрепери, грейдери.  2 

13 (28) Будівельна техніка для підготовчих робіт, гідромеханізація 2 

14(31) Машини для сортування кам’яних матеріалів 2 

15(36)  Бетонні заводи, види, технологічний процес приготування бетону 2 

16(38) Комплекти машин для укладання бетону і ущільнення суміші 2 

17(40) Ручні машини для утворення отворів, ручні машини для 

кріплення виробів 

2 

18(41) Машини для руйнування покриттів і ущільнення ґрунту 2 

19(43) Пересувні агрегати  їх призначення, машини для підлог 2 

 

 

 

9. Індивідуальні завдання 

Навчальним планом не передбачено. 

10. Методи навчання 

Лекція, діалог, бесіда, демонстрація фільмів, робота групами. 

11. Методи контролю 

Знання студентів оцінюються за наступними напрямами: 

- письмове опитування; 

- усне опитування; 

- тестовий потемні завдання; 

- перевірка знань з тем, що відведені на самостійне опрацювання; 

- написання самостійних і контрольних робіт. 

12. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з предмету 
«Будівельна техніка» 
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Навчально методичний комплекс (НМК) з будівельної техніки: 

1. Опорний конспект лекцій. 

2. Опорний конспект лекцій, відведених на самостійне опрацювання. 

3. Комплект завдань для семестрової контрольної роботи. 

4. Комплект питань до іспиту. 

5. Потемні тестові питання. 

14. Рекомендована література Базова 

1. Волков Д.П. Строительные машины. Учебник. М., 1988. 
2. Баладінський В.JI. Будівельна техніка. Посібник. К., 2001. 

Допоміжна 

1. Барков Н.П. Строительные машины и оборудование. Учебник. М., 1980. 

2. Зеленский B.C. Строительные машины и оборудование. Учебник. М., 1979. 

 

 

 

 

 

 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з предмету 

«Будівельна техніка» 

«5» Ставиться, якщо студент ґрунтовно і повно викладає вивчений матеріал, виявляє повне 

розуміння матеріалу, обґрунтовує свої думки, застосовує знання на практиці, наводить 

необхідні приклади не тільки за підручником, а й самостійно складені, викладає 

матеріал послідовно і правильно з точки зору норм літературної мови. 

«4» Ставиться , якщо студент дає відповідь на прості стандартні ситуації і вирішує їх 

спокійно, але складні ситуації вирішує з ускладненнями, з яких самостійно знаходить 

вихід. Поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу і мовному оформленні. 

«3» Ставиться, якщо студент виявляє знання і розуміння основних положень даної теми, але 

викладає матеріал не досить повно і допускає помилки у формулюванні визначень; не 

вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої 
 

думки і відчуває труднощі під час добору прикладів; викладає матеріал непослідовно і 

допускає помилки у мовному оформленні. 

«2» Ставиться, якщо студент виявляє незнання більшої частини вивченого матеріалу 

відповідного модулю, допускає у формулюванні визначень помилки, що спотворюють їх 

зміст, непослідовно й неповно викладає матеріал, або якщо студент виявляє повне 

незнання чи нерозуміння матеріалу. 

 
 
  13. Методичне забезпечення 
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