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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність 

(напрям підготовки), освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5  

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 

(шифр і назва) 

Нормативна 

Модулів – 2 Спеціальність (освітня 

програма, спеціалізація) 

 

073 «Менеджмент» 

 

Освітньо-професійна 

програма 

«Менеджмент у будівництві» 

(код і назва) 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3-й 3-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання __-

________ 

                                          

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 120 

6-й 6-й 

 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2,7 

самостійної роботи 

студента – 4,7 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

 

Лекції 

 28 6 

 Практичні, семінарські 

28 6 

Лабораторні роботи 

  

Самостійна робота 

64 год. 108 год. 

Індивідуальні завдання: 

- - 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 85,5% / –  

 для заочної форми навчання – 7,1% / – 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

     

  Метою дисципліни «Смарт-технології в будівництві» є засвоєння студентами  основних 

напрямів використання смарт-технологій у будівництві. Майбутні фахівці мають вміти 

управляти будівництвом «розумного», економного та зручного житла на всіх етапах його 

життєвого циклу. Такий підхід пов`язаний з  глобальною «цифровізацією» економіки.  

 Основними завданнями дисципліни є: 

– ознайомлення із сутністю смарт-технологій; 

– розуміння  сучасних напрямків розвитку технологій в будівництві; 

– оволодіння навичками оцінки економічних аспектів енергоефективності розумних 

будинків; 

– розуміння принципів  будівництва розумних міст. 

    В результаті вивчення дисципліни студенти повинні оволодіти термінологією, навичками 

та економічними знаннями у сфері Smart-технологій 

Згідно з вимогами програми студенти повинні  знати: 

-  зв`язок  індустрії 4.0 з поняттям смарт-технологій; 

-  тенденції розвитку будівництва розумних будинків в сучасних умовах; 

- економічні аспекти енергоефективності розумних будинків; 

- принципи  будівництва розумного міста (Smart- інфраструктура міста). 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати: 

 інтегральну компетентність - здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, які характеризуються комплексністю і невизначеністю умов, у сфері 

менеджменту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів соціальних 

та поведінкових наук. 

загальні компетентності:  

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК12 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

спеціальні компетентності:  

СК3.   Здатність визначати перспективи розвитку організації. 

СК7 Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту. 

СК9 Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при 

вирішенні професійних завдань. 

СК11 Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління. 

додаткові компетентності: 

ДК5 Здатність використовувати сучасні смарт-технології в управлінні створенням  

розумних будинків.   

очікувані програмні результати: 

ПРН3. Демонструвати знання теорії, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій 

лідерства. 

ПРН4 Демонструвати навички виявлення проблеми та обґрунтування управлінських рішень  

ПРН5 Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації 

ПРН6 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників 

для обґрунтування управлінських рішень 

ПРН7. Виявляти навички організаційного проектування 

ПРН8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності 

організації. 

ПРН 9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи 

ПРН10. Показувати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу 

організації 
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ПРН11 Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах 

діяльності організації 

ПРН12 Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації 

ПРН13. Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами 

ПРН16 Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 

нових знань, бути критичним і самокритичним 

ПРН17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера 

 Додаткові: 

ПРН22.  Демонструвати навички використання смарт-технологій в управлінні створенням 

розумних будинків 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Загальна характеристика  смарт-технологій. 

Тема 1.   Роль та завдання впровадження смарт-технологій в будівельну галузь. 

 Визначення смарт-технологій. Зв`язок індустрії 4.0 з поняттям смарт-технологій Сучасні 

тенденції розвитку смарт-технологій. Напрямки розвитку технологій в будівництві.  

Тема 2.   Будівництво розумних будинків в сучасних умовах.  

Визначення поняття «розумний будинок». Технології будівництва сучасних споруд. Модульні 

технології.  

Тема 3.   Економічні аспекти енергоефективності розумних будинків. 

Поняття енергоефективності. Енергоаудит. Пасивні будинки. Основні напрямки і способи 

енергозбереження за видами енергії. Енергозбереження в будівництві. 

Тема 4.  Технологія інтер`єру розумного будинку (Smart house). Управління світлом. 

Управління кліматом.  Система безпеки.  Сенсорне управління.  Віддалене управління. 

Голосове управління. 

 

Змістовний модуль 2.  Сучасні технології та «розумне місто» 

Тема 5.  Принципи  будівництва розумного міста (Smart- інфраструктура міста).  

Концепція смарт-міста. Складові елементи розумного міста. Напрями розвитку смарт-міста. 

Управління смартизацією міст. Використання big data, цифрових технологій і новітнього 

дизайну. 

Тема 6.   Використання 3-D принтерів у будівництві.  

Сучасні технології 3-D будівництва.  Переваги 3D друку перед іншими методами будівництва.  

Тема 7.   Застосування дронів в процесі  будівництва. 

  Інспектування дахів. Створення ортофотопланів та виявлення відхилень від Генплану. 

Будування карт висот та розрахунок об'ємів будівельних матеріалів.   

Проведення моніторингу ходу будівництва та виконання робіт по благоустрою території. 

Створення 3D моделі будівельних об'єктів. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97
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Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р.  л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика  смарт-технологій. 

1. Роль та завдання 

впровадження смарт-

технологій в будівельну 

галузь. 

15 2 2 - - 11 15 - - - - 15 

 2.Будівництво розумних 

будинків в сучасних умовах 
15 4 4 - - 7 15 - - - - 15 

 3. Економічні аспекти 

енергоефективності 

розумних будинків 

15 4 4 - - 7 15 2 2 - - 11 

4 Технологія інтер`єру 

розумного будинку (Smart 

house) 

15 4 4 - - 7 15 - - - - 15 

Разом за змістовним 

модулем 1. 
60 14 14 - - 32 60 2 2 - - 56 

Змістовий модуль 2. Сучасні технології та «розумне місто» 

5.Принципи  будівництва 

розумного міста (Smart- 

інфраструктура міста) 

20 6 6  - - 8 20 2 2 - - 16 

6. Використання 3-D 

принтерів у будівництві. 20 4 4 - - 12 20 2 2 - - 16 

7. Застосування дронів в 

процесі  будівництва. 
20 4 4 -  12 20 - - - - 20 

Разом за змістовним  

модулем 2. 
60 14 14 - - 32 60 4 4 - - 52 

Разом 120 28 28 - - 64 120 6 6 - - 108 

 

4. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1 - - 

2 - - 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денне/заочне 

1 Роль та завдання впровадження смарт-технологій в будівельну 2 / - 
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галузь. 

2  Будівництво розумних будинків в сучасних умовах 4 / - 

3   Економічні аспекти енергоефективності розумних будинків 4 / 2 

4 Технологія інтер`єру розумного будинку (Smart house) 4/ - 

5 Принципи  будівництва розумного міста (Smart- інфраструктура 

міста) 

6 / 2 

6 Використання 3-D принтерів у будівництві. 4/2 

7 Застосування дронів в процесі  будівництва. 4/- 

                    

6. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денне/заочне 

1 Роль та завдання впровадження смарт-технологій в будівельну 

галузь. 

- / - 

2  Будівництво розумних будинків в сучасних умовах - / - 

3   Економічні аспекти енергоефективності розумних будинків - / - 

4 Технологія інтер`єру розумного будинку (Smart house) / - 

5 Принципи  будівництва розумного міста (Smart- інфраструктура 

міста) 

 /  

6 Використання 3-D принтерів у будівництві. -/- 

7 Застосування дронів в процесі  будівництва. -/- 

 

 

 

7. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денне/заочне 

1 Роль та завдання впровадження смарт-технологій в будівельну 

галузь. 
11 15 

2  Будівництво розумних будинків в сучасних умовах 7 15 

3   Економічні аспекти енергоефективності розумних будинків 7 11 

4 Технологія інтер`єру розумного будинку (Smart house) 7 15 

5 Принципи  будівництва розумного міста (Smart- інфраструктура 

міста) 
8 16 

6 Використання 3-D принтерів у будівництві. 12 16 

7 Застосування дронів в процесі  будівництва. 12 20 

Разом 64 108 

 
8. Індивідуальні завдання 

Для заочної форми навчання – виконання контрольної роботи 

 

9. Методи навчання 

Під час викладання дисципліни використовуються наступні методи навчання: 

  розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального матеріалу; 

  пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, процесу; 

  бесіда – для усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять; 
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 ілюстрація для розкриття предметів і процесів через їх символічне зображення 

(рисунки, схеми, графіки); 

 практична робота – для використання набутих знань у розв’язанні практичних 

завдань; 

 аналітичний метод – мисленого або практичного розкладу цілого на частини з метою 

вивчення їх суттєвих ознак; 

 індуктивний метод – для вивчення явищ від одиничного до загального; 

 дедуктивний метод – для вивчення навчального матеріалу від загального до окремого, 

одиничного; 

 проблемний виклад матеріалу – для створення проблемної ситуації. 

Основні форми навчального процесу при вивченні дисципліни «Смарт-технології в 

будівництві»: 

 навчальні заняття; 

 самостійна робота студентів;  

 робота в наукових бібліотеках та мережі Інтернет; 

 контрольні заходи. 

Види навчальної роботи студентів: 

 лекція; 

 практичні заняття; 

 консультація; 

 виконання контрольної роботи (для заочної форми навчання); 

 залік. 

 

10. Очікувані результати навчання з дисципліни 

Студент має розуміти сутніть смарт-технологій. У результаті вивчення дисципліни 

студенти повинні:  

- Демонструвати знання теорії, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства; 

- Демонструвати навички виявлення проблеми та обґрунтування управлінських рішень; 

- Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для 

обґрунтування управлінських рішень; 

-  Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації. 

11. Засоби оцінювання  

Контроль і оцінювання знань, вмінь та навичок студентів складається з двох етапів:  

- поточного контролю роботи студентів;  

- підсумкового контролю (залік). Поточний контроль здійснюється в процесі вивчення 

дисципліни на семінарських заняттях і проводиться у терміни, які визначаються календарним 

планом. Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння теоретичного 

матеріалу, вироблення навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно 

опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово 

представити певний матеріал (презентація). Об’єктами поточного контролю знань студентів є:  

систематичність, активність, своєчасність та результативність роботи над вивченням 

програмного матеріалу дисципліни, у т.ч. виконання домашніх завдань та розв’язання задач;  

виконання завдань для самостійного опрацювання;  виконання модульного завдання. Поточний 

контроль знань, вмінь та навичок студентів передбачає застосування таких видів:  тестові 

завдання;  розрахункові завдання;  обговорення проблеми, дискусія;  аналіз конкретних 

ситуацій (поданих у вигляді усного, текстового або графічного матеріалу);  ділові ігри (кейс-

методи);  презентації результатів роботи;  інші. Об’єктом підсумкового контролю знань 

студентів у формі екзамену є виконання усних та письмових завдань. На залік виносяться 

вузлові питання, типові та комплексні задачі, завдання, що потребують творчого підходу та 

вміння синтезувати отримані знання. Результати залік студентів оцінюються в діапазоні від 0 до 

100 балів. Кожен змістовий модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.  
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12. Політика курсу та критерії оцінювання 

 

Політика курсу 
 

Політика щодо дедлайнів та перескладання:  
- усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін;  

- самостійна робота включає в себе самостійне опрацювання питань, що стосуються тем 

лекційних занять, які не викладені під час занять або ж були розглянуті коротко, їх поглиблене 

опрацювання за рекомендованою літературою, а також виконання практичних завдань з метою 

закріплення теоретичного матеріалу;  

- індивідуальну роботу студент виконує самостійно, відповідно до методичних вказівок та 

визначених викладачем завдань і термінів;  

- ліквідація заборгованості відбувається під час проведення консультацій з дисципліни за 

графіком визначеним викладачем;  

- здобувачі вищої освіти мають право отримати оцінку за екзамен автоматично – у 

випадку, якщо впродовж семестру набрали від 60-100 балів;  

- здобувачі вищої освіти, після завершення аудиторних занять, мають право підвищити 

свою оцінку лише під час складання заліку (підсумкового оцінювання) за графіком 

екзаменаційної сесії.  

 

Політика щодо академічної доброчесності:  

- списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (у т.ч. із використанням 

мобільних девайсів). За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, 

порушення дисципліни студент отримує 0 балів і зобов’язаний повторно складати контрольну 

роботу чи залік;  

- під час роботи над завданнями, у випадку користування інтернет-ресурсами та іншими 

джерелами інформації, студент зобов’язаний зазначити відповідне джерело;  

- усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із 

коректними текстовими запозиченнями не більше 30%;  

- у разі виявлення факту текстових запозичень більше 30% студент отримує за завдання 0 

балів і має повторно виконати завдання.  

 

 

Політика щодо відвідування:  

- відвідування занять (лекцій, практичних, семінарських занять) є обов’язковим 

компонентом навчання;  

- з об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування, індивідуальний 

графік, карантин) навчання може відбуватись у дистанційному режимі. За погодженням із 

керівником курсу студент може презентувати виконані завдання під час консультацій;  

- студент зобов’язаний дотримуватися термінів, визначених для виконання усіх видів 

робіт, передбачених курсом. 

 

Політика щодо якості набутих знань та компетентностей: 
згідно з п. 4.2.2 Положення про систему забезпечення Національним університетом  

«Запорізька політехніка» якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи 

внутрішнього забезпечення якості) зі змінами (згідно з рішення вченої ради університету 

протокол № 1/21 від 27.08.2021 р.) оцінка якості набутих здобувачем вищої освіти знань та 

компетентностей здійснюється за результатами контрольних заходів, які включають 
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вхідний, поточний, рубіжний (модульний), підсумковий контроль, а також ректорські 

контрольні роботи. 
Вхідний контроль проводиться на початку вивчення нового курсу з метою визначення 

рівня підготовки студентів з дисциплін, які забезпечують цей курс. Контроль проводиться на 

першому занятті за завданнями, які відповідають програмі попередньої(-іх) дисципліни. 

Результати контролю аналізуються на кафедральних (міжкафедральних) нарадах спільно з 

викладачами, які проводять заняття із забезпечувальної дисципліни. За результатами вхідного 

контролю розробляються заходи з надання індивідуальної допомоги студентам, коригування 

освітнього процесу.  

Поточний контроль проводиться викладачами під час аудиторних занять. Основне 

завдання поточного контролю – перевірка рівня підготовки студентів до виконання конкретної 

роботи. Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотнього зв'язку між викладачами 

та студентами у процесі навчання, забезпечення управління навчальною мотивацією студентів. 

Результати поточного контролю використовується викладачем для коригування методів і 

засобів навчання та студентами для подальшого планування самостійної роботи. Поточний 

контроль може проводитися у формі усного чи письмового опитування або експрес-контролю 

на практичних заняттях та лекціях тощо, за результатами якого студент допускається до 

виконання контрольної роботи, виступів студентів при обговоренні питань на семінарських 

заняттях, а також у формі комп'ютерного тестування. Форми проведення поточного контролю 

та критерії оцінювання рівня знань визначаються відповідною кафедрою. Результати поточного 

контролю (поточна успішність) є основною інформацією при проведенні заліку і враховуються 

викладачем при визначенні результатів рубіжного контролю та підсумкової екзаменаційної 

оцінки з певної дисципліни.  

Рубіжний (модульний) контроль - це контроль знань студентів після вивчення логічно 

завершеної частини навчальної програми дисципліни. Цей контроль може бути модульним і 

проводитись у формі контрольної роботи, тестування, виконання розрахункового завдання, 

курсового проекту (роботи) тощо. Форма контрольного заходу і критерії оцінювання під час 

рубіжного контролю визначається кафедрою і відображаються у навчальній програмі 

дисципліни. За підсумками першого та подальшого рубіжного (модульного) контролю викладач 

може сформувати підсумкову оцінку знань студентів і оголосити її до початку екзаменаційної 

сесії. Під час екзаменаційної сесії студенти, які не згодні з оцінкою за підсумками рубіжного 

контролю, складають екзамен. Модульний контроль є необхідним елементом рейтингової 

технології освітнього процесу.  

Підсумковий контроль з дисципліни проводиться у формах семестрового екзамену або 

заліку (диференційованого заліку) в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою 

програмою навчальної дисципліни, і в терміни, встановлені робочим навчальним планом, 

індивідуальним навчальним планом студента.  

Оцінювання проводиться за національною шкалою та шкалою ЄКТС. 

Підсумкова оцінка із дисципліни, яка виставляється в екзаменаційну відомість, є сумою 

балів за різні види навчальної роботи: 

 

 

Схема нарахування балів з навчальної дисципліни 
Форми контролю Види навчальної роботи Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

(протягом кожного 

з модулів) 

Робота на лекціях: 

- присутність на лекційних заняттях; 

- участь в експрес-опитуванні (тестуванні); 
- участь у навчальній дискусії. 

до 10 балів за модуль 

Робота на практичних заняттях: 
- присутність на заняттях; 

- доповідь з презентацією за тематикою 
самостійного вивчення дисципліни; 

- усне опитування, тестування, вирішення 

до 90 балів за модуль 
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практичних завдань, розв'язок задач; 

- участь у навчальній дискусії, 

- обговоренні ситуаційного завдання. 

РУБІЖНИЙ 

(МОДУЛЬНИЙ) 

КОНТРОЛЬ 

Модульний контроль № 1  Максимальна оцінка – 100 балів 

Модульний контроль № 2  Максимальна оцінка – 100 балів 

ПІДСУМКОВИЙ  

КОНТРОЛЬ 
екзамен 

Екзамен включає 2 теоретичні питання, 

кожне з яких оцінюється до 25 балів та 
практичне завдання, що оцінюється  до 50 

балів.  

Залік проходить у формі співбесіди. 

Критерії оцінювання зазначено в 

таблиці «Шкала оцінювання: 
національна та ECTS» 

 

 

За роботу на лекційних та практичних заняттях бали розподіляються таким чином: 

 

Бали  Критерії оцінювання  Рівень компетентності  Оцінка  

90-100  Здобувач вищої освіти демонструє: 

- творчий підхід до засвоєного 
матеріалу, повноту і правильність 

виконання завдання;  

- вміння застосовувати різні принципи й 
методи в конкретних ситуаціях;  

- глибокий аналіз фактів і подій, 

спроможність прогнозування 
результатів від прийнятих рішень;  

- чітке, послідовне викладення 
відповіді;  

- вміння пов’язати теорію і практику;  

- бере активну участь у науковій роботі 

(конференції, круглі столи, наукові 

семінари, публікація статей).  

Високий  
Здобувач вищої освіти набув 
фахових компетентностей з 

відповідними програмними 

результатами з дисципліни  

Відмінно 

(А) 

85-89  Здобувач вищої освіти демонструє: 

- глибоке знання матеріалу, 

повноту і правильність 
виконання завдання, проте 

мають місце деякі непринципові 

помилки чи помилки 

несуттєвого характеру; 
- переважання логічних підходів у 

відповідях на питання;  

- вміння пов’язати теорію з практикою  

Достатній  
Здобувач вищої освіти набув 

фахових компетентностей з 
відповідними програмними 

результатами з дисципліни, однак 

під час відповідей припустився 

незначних неточностей.  

Добре  

(В) 

75-84  Здобувач вищої освіти демонструє: 

- належне володіння матеріалом та 

вміння його застосовувати при 

вирішенні типових практичних завдань, 
але допускає окремі неточності (при 

цьому помилки у відповідях/ розв’язках/ 

розрахунках не є системними; 
- переважання логічних підходів у 

відповідях на питання, проте на 

додаткові питання з теоретичних 

положень та практичних завдань 
відповідь нечітка і неповна; 

- не завжди має місце чітке 

прогнозування подій від пропонованих 
рішень ситуацій; 

- вміння пов’язати теорію і практику 

Достатній  
Здобувач вищої освіти набув 

фахових компетентностей та 

відповідних програмних 
результатів з дисципліни, однак 

на додаткові питання з 

теоретичних положень та 
практичних завдань відповідь не 

чітка та не повна.  

Добре 

(С) 
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70-74  Здобувач вищої освіти демонструє: 

- репродуктивний підхід до засвоювання 

матеріалу; 

- недостатню повноту знань при 
викладенні матеріалу; 

- засвоєння теоретичного матеріалу, 

передбаченого програмою дисципліни; 
- допущення значної кількості 

неточностей і грубих помилок при 

вирішенні практичних завдань, які 

здатний усунути після зауваження 
викладача;  

- порушення логічної послідовності при 

викладенні матеріалу; 
- вміння пов’язувати питання теорії і 

практики 

Середній  
Здобувач вищої освіти частково 

набув фахових компетентностей 

та програмних результатів з 
дисципліни та забезпечує 

достатній рівень відтворення та 

застосування основних положень 
дисципліни  

Задовільно  

(D) 

60-69  Здобувач вищої освіти демонструє: 

- репродуктивний підхід до засвоювання 
та викладання матеріалу;  

- недостатню повноту викладення 

матеріалу;  
- поверхневі знання основного 

матеріалу; 

- наявність значної кількості 
неточностей у викладі матеріалу;  

- порушення логічної послідовності при 

викладі матеріалу; 

- вміння пов’язувати питання теорії і 
практики 

Середній  
Здобувач вищої освіти частково 
набув фахових компетентностей 

та програмних результатів з 

дисципліни і має мінімально 
допустимий рівень знань з усіх 

складових навчальної програми 

дисципліни. 

Задовільно  

(Е) 

35-59 Здобувач вищої освіти демонструє: 

- відсутність знань з більшої частини 
матеріалу, слабке засвоєння 

принципових положень курсу;  

- наявність грубих, принципових 

помилок при виконанні отриманих 
завдань;  

- відповіді неправильні зі значною 

кількістю суттєвих помилок; 
- пасивне опрацювання матеріалу з 

дисципліни. 

Низький  
Здобувач вищої освіти набув 
окремих фахових 

компетентностей та програмних 

результатів з дисципліни але не 

забезпечує практичної реалізації 
завдань, що формуються при 

вивченні курсу 

Незадо- 

вільно з 

можли- 

вістю 

повторного 

скла- 
дання 

(FX) 

1-34 Здобувач вищої освіти демонструє: 

- повне не виконання вимог робочої 
програми з вивчення курсу; 

- наявність грубих, принципових 

помилок при виконанні отриманих 
завдань;  

- неграмотне і неправильне викладення 

відповідей; 

- пасивне опрацювання матеріалу з 
дисципліни. 

Незадовільний  
Здобувач вищої освіти не набув 
фахових компетентностей і не 

здатний до самостійного 

вирішення завдань, які окреслює 
дисципліна.  

Незадові- 

льно з 

повтор- 

ним вивчен- 

ням / (F 

  

 

За умови, якщо здобувач вищої освіти через поважні обставини не отримав мінімальної 

кількості балів за поточним контролем з окремих змістових модулів, або не згодний з оцінкою, 

він може під час рубіжного контролю може написати модульну контрольну роботу. 
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Оцінювання рубіжного контролю здобувачів вищої освіти з дисципліни здійснюється за 

100-бальною шкалою. Розподіл балів за модулями відбувається таким чином: 

- модуль №1 – 100 балів; 

- модуль №2 – 100 балів. 

Модульна контрольна робота складається з двох теоретичних питань та практичного 

завдання.  

 

Шкала оцінювання завдань модульної контрольної роботи 
Вид завдання Бали Критерії оцінки 

Теоретичні 

питання :  

2 питання по 
25 балів 

максимум за 

кожне 

20-25 

балів 

Здобувач вищої освіти володіє матеріалом в повному обсязі, вільно, 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та 

письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичного 
питання. Відповідь на питання сформульовано в термінах дисципліни, 

викладено науковою мовою, демонструє авторську позицію здобувача 

вищої освіти. 

15-19 

балів 

Здобувач вищої освіти загалом володіє навчальним матеріалом, самостійно 

викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових 

відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та  

аргументації,  допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки 

9-14 

балів 

Здобувач вищої освіти не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без  аргументації та  обґрунтування)  викладає  

його  під час усних виступів та письмових  відповідей,  недостатньо  
розкриває  зміст  теоретичних  питань  та завдань, допускаючи при цьому 

суттєві неточності. 

5-8 

балів 

Здобувач вищої освіти частково володіє навчальним матеріалом,  не в змозі  

викласти зміст питання під час усних виступів та письмових відповідей, 
допускаючи при цьому суттєві помилки. 

0-4 

балів 

Здобувач вищої освіти: 

- не володіє  навчальним  матеріалом; 

- не  в  змозі  його  викласти;   
- не  розуміє змісту теоретичних питань 

Практичне 

завдання 
(максимум 50 

балів) 

40-50 Здобувач вищої освіти дав повну вичерпну відповідь, яка складається з: 

- правильного вибору алгоритму вирішення завдання; 
 - правильного арифметичного результату; 

- доцільного і логічного пояснення виконаних розрахунків; (у разі 

потреби);  

- структурованого викладу матеріалу теоретичної частини завдання; 
- ґрунтовних висновків. 

При виконанні завдання допускається не більше 1-2 несуттєвих помилок 

або описок.  

30-39 Загалом здобувач вищої освіти дав повну відповідь, яка складається з: 

- правильного вибору алгоритму вирішення завдання; 

 - правильного арифметичного результату (або  не більше 3-4 несуттєвих 

помилок); 
- пояснення виконаних розрахунків; (у разі потреби); 

- структурованого викладу матеріалу теоретичної частини завдання; 

- висновків. 
Загалом завдання повинно бути виконано не менш ніж на 75%. 

18-29 Відповідь здобувача вищої освіти: 

- містить суттєві помилки у виборі алгоритму вирішення завдання; 

- містить грубі помилки у розрахунках/має неправильно визначений 
арифметичний результат (якщо він є необхідним) або не має пояснень та 

висновків; 

Загалом завдання виконано менш ніж на 75%. 

10-17 Здобувач вищої освіти розуміє суть завдання, але його відповідь: 
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- містить суттєві помилки у виборі алгоритму вирішення завдання; 

- містить грубі помилки у розрахунках/має неправильно визначений 

арифметичний результат (якщо він є необхідним); 

- не має пояснень та висновків; 
- містить не більше 30% виконаного завдання. 

0-9 Здобувач вищої освіти: 

- не розуміє завдання; 
- не в змозі його виконати; 

- виконав завдання повністю неправильно 

- виконав менш ніж 20% завдання. 

 

Результати поточного та модульного контролю узагальнюються таким чином: 
  

Змістовий модуль №1 
(Т1, Т2, Т3, Т4) 

Змістовий модуль № 2 
(Т5, Т6, Т7) 

Визначення остаточної 

оцінки (максимум 100 

балів) 

Поточний  контроль (ПК 1) Поточний контроль (ПК 2) ПК = (ПК 1 + ПК 2)/2 

Рубіжний (модульний)  

контроль  (РМК 1) 

Рубіжний (модульний)  

контроль  (РМК 2) 
РМК = (РМК 1+ РМК 2) /2 

Підсумок (ПК + РМК) / 2 

 

Якщо здобувач вищої освіти не отримав достатньої кількості балів за поточними 

результатами та результатами модульного контролю, екзамен виставляється за результатами 

оцінювання за шкалою ЄКТС відповідей (в yсній або письмовій формі) на контрольні питання 

екзамену та виконання практичного завдання. Контрольні питання до екзамену здобувачі вищої 

освіти розміщено в системі дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка»: 

https://moodle.zp.edu.ua. Структура екзаменаційного білета відповідає структурі модульної 

контрольної роботи та оцінюється за аналогічними критеріями.  

  
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

балів за 

залік 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2   

Т1 Т2  Т3 Т4  Т5 Т6 Т7 

25 25 25 25 33 34 

 

33 

 

100 

Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів. 

 

 
Т1, Т2 ... Т15 – теми змістових модулів. 
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Таким чином, остаточна оцінка за курс для здобувачів вищої освіти денного відділення 

розраховується за одним з таких варіантів:  
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 
складання 

1-34 F 

незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 

 

До екзаменаційної відомості заносяться сумарні результати в балах за 100-бальною 

шкалою, 4-бальною національною шкалою та за шкалою ECTS. 

Контроль знань здобувачів вищої освіти заочного відділення здійснюється шляхом 

виконання та подальшого захисту контрольної роботи у вигляді відповідей на питання, що 

стосуються змісту роботи. Зміст завдань контрольної роботи розміщено в системі 

дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка»: https://moodle.zp.edu.ua та у методичних 

вказівках до виконання контрольної роботи з дисципліни.  

За умови, якщо здобувач вищої освіти через поважні обставини не виконав, або не зміг 

захистити контрольну роботу, або не згоден з оцінкою, він складає екзамен з дисципліни. 

Структура екзаменаційного білета відповідає структурі модульної контрольної роботи (два 

контрольні питання, що виконуються в устній або письмовій формі, та практичне завдання) та 

оцінюється за аналогічними критеріями. Контрольні питання до екзамена здобувачі вищої 

освіти можуть знайти в системі дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка»: 

https://moodle.zp.edu.ua. До екзаменаційної відомості заносяться результати в балах за 100-

бальною шкалою, 4-бальною національною шкалою та за шкалою ECTS. 

 13. Методичне забезпечення  

1.  Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни 

«Smart-технології в будівництві» [Електронний ресурс] / Укладач Р.В. Севастьянов. – 

Запоріжжя, 2021. 

2. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Smart-

технології в будіництві» [Електронний ресурс] / Укладач Р.В. Севастьянов. – Запоріжжя, 2021. 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Смарт-промисловість в епоху цифрової економіки: перспективи, напрями і механізми 

розвитку : монографія / [В.П. Вишневський, О.В. Вієцька, О.М. Гаркушенко, С.І. Князєв, 

О.В. Лях, В.Д. Чекіна, Д.Ю. Череватський]; за ред. акад. НАН УкраїниВ.П. 

Вишневського; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. –Київ, 2018. – 192 c. - Режим 

доступу: https://iie.org.ua/wp-content/uploads/2018/05/2018-Smart-promislovist-v-epohu-

tsifrovoyi-ekonomiki.pdf 

2. Менеджмент та управління проектами в будівельній галузі: навч посібник / під ред. І.А. 

Ажаман, Т.В. Смелянець.- Одеса ОДАБА, 2018.-268 с.  - Режим 

доступу: http://mx.ogasa.org.ua/bitstream/123456789/5529/1/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0

https://moodle.zp.edu.ua/
https://moodle.zp.edu.ua/
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%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%82%D0%B0%20%D

1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F

%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%

20%D0%B2%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C

%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96.pdf  

3.  Страпчук С.І., Миколенко О.П., Попова І.А., Пустова В.В. Менеджмент: навчальний 

посібник для здобувачів вищої освіти. Львів: Видавництво «Новий Світ – 2000», 2020. 

356 с. 

https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/24572/6/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0

%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%D

0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%

D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%80%D0%B5

%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9.pdf 

4. Шкільняк М. М, Овсянюк-Бердадіна О. Ф., Крисько Ж. Л., Демків І. О. Менеджмент: 

Навчальний посібник. – Тернопіль: Крок, 2017 р. – 252 с. 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/31710/1/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0

%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%A8%D0%BA%D1%96%D0%

BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F%D0%BA.pdf 

5. Енергетична ефективність будинків: Навч. посібник / О.І. Філоненко, О.І. Юрін. – 

Полтава: ПП «Астрая», 2018. – 484 с. 

 

Додаткова: 

1. Смарт-промисловість в епоху цифрової економіки: перспективи, напрями і механізми 

розвитку : монографія / [В.П. Вишневський, О.В. Вієцька, О.М. Гаркушенко, С.І. Князєв, 

О.В. Лях, В.Д. Чекіна, Д.Ю. Череватський]; за ред. акад. НАН УкраїниВ.П. Вишневського; 

НАН України, Ін-т економіки пром-сті. –Київ, 2018. – 192 c. - Режим 

доступу: https://iie.org.ua/wp-content/uploads/2018/05/2018-Smart-promislovist-v-epohu-

tsifrovoyi-ekonomiki.pdf 

2. Управління смартизацією міст: стратегії сталого розвитку та їх впровадження / І. П. 

Тимошевська // Право та інновації. - 2018. - № 1. - С. 25-32. - Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2018_1_6 

3. Застосування смарт-технологій в будівництві / Ю. Хлапонін, О.Сєлюков // transfer of 

innovative technologies.- 2020.- Vol. 3, N 1, C. 121-124.- Режим доступу:  

4. Smart-технології у глобальній екосистемі / І.М. Унінець // Науковий вісник Ужгородського 

національного університету.-2020.- Випуск 33. Частина 2.- С, 89-93.- http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/Nvuumevcg_2020_33%282%29__15.pdf 

5. Севастьянов Р. В. Актуальні проблеми розвитку «розумних міст» (Smart-city) // Вісник 

Хмільницького національного університету. Економічні науки, № 2, 2021.- С. 170-175  

6. Стратегія розвитку міста Запоріжжя до 2028 року / Режим доступу 

https://zp.gov.ua/upload/editor/strategiya_izm.pdf 

7. Енергоефективний будинок: правила будівництва енергозберігаючих котеджів. 

[Електроний ресурс]. Режим доступу https://maximuscentr.com.ua/enerhoefektyvnyi-budynok 

8. Рейтинг розумних міст світу на 2019 рік, 2020. [Електроний ресурс]. Режим доступу 

https://spilno.org/article/reitynh-rozumnykh-mist-svitu 

 

Інформаційні ресурси: 

1. ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва. URL: A315_Organizatsiya-

budivelnogo-virobnitstva.pdf 

2. ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. URL: 

https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/04/32_2_2009.pdf 

3. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://dbn.co.ua/load/normativy/dstu/dstu_b_d_1_1_1_2013/5-1-0-1113 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100811
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=apir_2018_1_6
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvuumevcg_2020_33%282%29__15.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvuumevcg_2020_33%282%29__15.pdf
https://zp.gov.ua/upload/editor/strategiya_izm.pdf
https://maximuscentr.com.ua/enerhoefektyvnyi-budynok
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/04/32_2_2009.pdf
https://dbn.co.ua/load/normativy/dstu/dstu_b_d_1_1_1_2013/5-1-0-1113
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4. Будівельна галузь України – 2020. Новий порядок отримання дозвільної 

документації та етапи проходження дозвільної процедури. Нові будівельні норми та контроль їх 

виконання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://incon.com.ua/seminar/budivnictvo-

2020-nov-poryadok/ 

5. Проектна документація – нові вимоги до складу та змісту. URL: 

http://spensers.com.ua/expert-uk/expert-opinion-ukr/proektna-dokumentacija-novi-vimogi-do-skladu-

ta-zmistu/ 
 

 

 

 

 
  

  

 

https://incon.com.ua/seminar/budivnictvo-2020-nov-poryadok/
https://incon.com.ua/seminar/budivnictvo-2020-nov-poryadok/
http://spensers.com.ua/expert-uk/expert-opinion-ukr/proektna-dokumentacija-novi-vimogi-do-skladu-ta-zmistu/
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