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Результати навчання: 

 Вміти: користуватися довідниками з технічними характеристиками 

будівельних машин; визначати продуктивність машин за їхніми технічними 

параметрами; читати кінематичні схеми механізмів, вузлів, агрегатів і машин в 

цілому. 

 Знати: загальну номенклатуру машин, яка використовується для 

виконання основних видів будівельних робіт; конструкцію, принцип роботи та 

техніко-економічні показники найбільш поширених будівельних і дорожніх 

машин. 

 Бути ознайомленими: з загальними тенденціями розвитку будівельно-

дорожньої техніки, номенклатуру будівельних машин і можливостями їхнього 

використання в окремих технологічних процесах. 

Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 

пререквізити: 

 Вища математика;  

 Опір матеріалів; 

 Матеріалознавство; 

 Теоретична механіка; 

кореквізити: 

 Проектування автомобільних доріг;  

 Технологія будівництва автомобільних доріг;  

 Організація, планування і управління будівництвом. 

Короткий зміст навчальної програми: 



Будівельна техніка. Загальні положення. Основні вимоги до сучасної 

будівельної техніки. Класифікація та індексація. Форми впровадження техніки у 

будівництво. Техніко-економічні показники використання будівельної техніки. 

Приводи машин. Силове обладнання будівельної техніки. Ходове обладнання 

будівельної техніки. Система керування будівельної техніки. Основні напрями 

розвитку і використання будівельної техніки. Машини безрейкового 

транспорту. Машини та обладнання безперервного транспортування. 

Навантажувально-розвантажувальні машини, їх продуктивність. 

Вантажопідіймальне обладнання та машини. Просте вантажопідіймальне 

обладнання. Домкрати, лебідки, будівельні підіймачі. Крани будівельні, їх 

класифікація. Козлові, мостові та кабельні крани. Козлові крани, конструктивна 

схема, основні механізми, використання. Мостові та кабельні крани, основні 

механізми, використання. Машини для земляних робіт, їх класифікація. 

Машини для підготовчих робіт, призначення, визначення продуктивності. 

Землерийно-транспортні машини. Бульдозери, конструктивні схеми, основні 

механізми. Визначення продуктивності бульдозера. Бульдозери універсальні, 

використання. Скрепери, автогрейдери, призначення. Скрепери гідравлічні, 

основні механізми, призначення. Продуктивність скрепера. Грейдери, 

автогрейдери, призначення. Землерийні машини. Екскаватори одноковшеві. 

Екскаватори з механічним приводом, конструктивні схеми, призначення. 

Машини і обладнання бетонних та залізобетонних виробів. Машини для 

транспортування бетонних сумішей і розчинів. Машини для вібраційного 

ущільнення бетонних сумішей. Загальні питання проектування дорожніх 

машин. Загальні відомості про асфальтозмішувальні установки. Обладнання для 

збереження і підігріву бітуму. Машини й устаткування для транспортування і 

розподілу бітуму. Устаткування асфальтобетонозмішувальних установок. 

Установки для готування асфальтобетонних сумішей. Машини для розподілу 

кам'яних матеріалів. Машини для транспортування і розподілу 

порошкоподібних в'язких матеріалів. Дорожні фрези і самохідні 

ґрунтозмішувальні машини. Машини для укладання асфальтобетонних сумішей 

(асфальтоукладачі). Машини для ущільнення ґрунтів. Комплект машин для 

устрою цементобетонних покрить у рейках-формах. Комплект машин для 

швидкісного будівництва доріг і аеродромів. Машини для устрою 

деформаційних швів. Машини та обладнання для будівництва дорожніх 

покриттів полегшеного типу. Машини для літнього утримування покриттів. 

Маркірувальні машини. Машини для зимового утримування покриттів. 
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Методи і критерії оцінювання, вимоги: 

Методи і критерії оцінювання: 

• виконання практичних робіт, тестові завдання (40 %); 

• підсумковий контроль (залік): письмові відповіді на питання (60 %). 

Вимоги: 

до підсумкового контролю допускаються здобувачі, які успішно виконали 

практичні завдання. 


