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ПЕРЕДМОВА «*У

Підручник «Технологія зведення будівель і споруд» підготовлений
у відповідності з навчальною програмою цієї дисципліни і розрахова-
ний на студентів вищих навчальних закладів будівельного профілю.
Вивчення матеріалу передбачає ознайомлення з основами технології
зведення будівель і споруд і способами виконання робіт основних ви-
дів і процесів, що здійснюються при зведення будинків і споруд.

В підручнику системно і комплексно розглянуто будівельно-
монтажні процеси у їх технологічній послідовності, що базуються
на знаннях, які студенти вже отримали, вивчаючи курс «Вступ до
будівельної справи» «Будівельне матеріалознавство», «Архітекту-
ра», «Планування міст», «Конструкції будівель і споруд», «Інжене-
рна геодезія», «Технологія будівельного виробництва» та ін., але
викладених в даному підручнику у значно розширеному, поглибле-
ному і більш змістовному вигляді.

Подібна побудова підручника привчить кожного студента з пе-
рших кроків вивчення дисципліни до комплексного інженерного
мислення, що супроводжує кожний технологічний процес від його
призначення, структури і до завершення повного циклу робіт. Крім
того, при послідовному і детальному описуванні технологічних
процесів, матеріал теми (розділу), для хорошого розуміння і надій-
ного засвоєння, викладається ясно і чітко з найпростіших відомос-
тей про нього і закінчується більш складними відомостями. Таким
чином, студент отримує можливість вже на початку курсу, вивчаю-
чи послідовно процес за процесом, цілком представити собі і зрозу-
міти особливості і «секрети» побудови будинку чи споруди, а ця об-
ставина, як відомо, має дуже суттєву методичну цінність.

Матеріал курсу «Технологія зведення будівель і споруд» побу-
дований на глибокому науковому викладенні предмета. При його
написанні були використані багаточисельні літературні джерела, що
перераховані і розміщенні в кінці книги. Вивчаючи дисципліну
«Технологія зведення будівель і споруд» кожен студент повинен
знати імена вчених - технологів, бути гордим з того, що в Україні
жили і працювали, і сьогодні, живуть і працюють, видатні вчені, бу-
ти гордим з того, що його Батьківщина дала світу ці імена; вивчати
їх праці, і наукові відкриття, їх настанови молодому поколінню. По-
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трібно гордитися своїм, пишатися здобутками власних вчених і, ра-
зом з тим, вивчати все те нове і прогресивне, що дала нам світова
будівельна наука і практика, любити рідну українську мову, вирос-
тати великими патріотами українського народу, ставати у ряд з ве-
ликими синами України.

Після створення у 1930-у році мережі вищих навчальних закла-
дів науково-дослідних і проектних інститутів будівельного профі-
лю, в Україні були підготовлені видатні вчені - доктори наук і про-
фесори із спеціальності технологія і організація промислового і ци-
вільного будівництва. їх послідовники сьогодні очолюють кафедри,
лабораторії, НДІ. Багато з них успішно працюють у ближньому і
дальньому зарубіжжі. Серед відомих українських вчених-
технологів, що внесли значний особливий науковий внесок в техно-
логію будівельного виробництва і, які добре відомі за межами Укра-
їни, особливо слід відзначити М.С. Буднікова, О.О. Літвінова, Ю.І.
Белякова, М.Ф. Друкованого, Р.Б. Тяна, С.А. Ушацького, О.М. Лі-
війського, Д.Ф. Гончаренка, В.І. Торкатюка, О.М. Пшінько, В.К.
Черненка, О.І. Менейлюка, І.Н. Дударя, М.В. Савицького, А.І. Біло-
коня, В.М. Кірноса, В.Т. Шаленого, В.В. Млодецького, А.В. Радке-
вича, Г.М. Тонкачеєва, В.І. Доненка, Є.Ю. Антипенко та ін. Також
слід назвати відомих вчених ближнього зарубіжжя - С.С. Атаєва,
В.О. Афанасьєва, Є.Д. Белоусова, М.М. Данілова, Т.Н. Цая та ін. їх
праці добре відомі в Україні і знаходять своє використання.

Метою даного підручника є глибоке вивчення і засвоєння дис-
ципліни "Технологія зведення будівель і споруд", щоб нинішнім
студентам стати висококваліфікованими спеціалістами-
професіоналами своєї справи. І, якщо кожен студент глибоко засво-
їть ті відомості і знання, що викладені у підручнику - ціль яку ста-
вили перед собою автори підручника, буде досягнутою.

Автори висловлюють глибоку вдячність рецензентам - докторам
технічних наук, професорам Михайлу Федоровичу Друкованому,
Василю Івановичу Доненко і Віталію Костянтиновичу Черненко за
те, що вони взяли на себе не легку працю уважного прочитання ма-
теріалу рукопису підручника, висловили свої зауваження і пропози-
ції, які авторами були з вдячністю прийняті і враховані при підгото-
вці рукопису до друку, що, безумовно, поліпшило викладення мате-
ріалу і сам зміст підручника.

Лівійський О.М., д. т. н., професор
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Оригінал-макет підготувала: Чалчтська Л.І.

Підписано до друку 15.10.2013. Формат 60x84/16.
Папір офсетний. Гарнітура Тайме. Друк офсетний.

Ум. друк. арк. 37,3. Наклад 300. Зам. №32.

Надруковано в "МПЛеся".
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру

суб'єктів видавничої справи серія ДК№ 892 від 08.04.2002.
"МПЛеся"

- 03148, Київ, а/с 115.
Тел./факс: + 38 050 469 7485, 068 34083 32

Е-таіі: 1Є8уа3000@икг.пеі


