




 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників 

 Галузь знань, напрям 
підготовки, освітній рівень 

Статус навчальної дисципліни 
денна форма 

навчання 
заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів - 8 

Галузь знань: 
19 Архітектура та 

 будівництво Обов’язкова 
Напрям підготовки:  

- 
Індивідуальне науково- 
дослідне завдання – не 
передбачене Спеціальність: 

192 Будівництво та  
цивільна інженерія 

Рік підготовки: 
1-й 1-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 
 - 240 

1-й/2-й   
 

 1-й /2-й   
 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 3 год.; 
самостійної роботи 
студента –   6  год.  

Освітній рівень: 
магістр 

40 год. 12 год. 
Практичні, семінарські 
40 год. 12 год. 

Лабораторні 
0 год. 0 год. 

Самостійна робота 
160 год.  216 год. 

Індивідуальні завдання: 0 год 
Мова навчання: 
державна Форма підсумкового 

контролю: залік, екзамен, КП 
 
 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
2.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Реконструкція будівель і 

споруд» є ознайомлення студентів із характером роботи та реконструкції 
будівельних конструкцій під навантаженням та сформувати у них цілісний 
комплекс уявлень про проектування та реконструкцію різних будівельних 
конструкцій як про вирішення комплексних задач. 

2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Реконструкція 
будівель і споруд» є забезпечення студентів знаннями про види 
найпоширеніших залізобетонних дерев'яних та кам'яних конструкцій, характер 
розподілу у них навантажень, які виникають при експлуатації цих конструкцій 
та навичками щодо практичного застосування методів компонування та 
практичних принципів застосування найпростіших металевих, дерев'яних та 
залізобетонних конструкцій, таких як згинані елементи суцільного перетину, 
центрово і позацентрово стиснені колони та стійки, навичками застосування 
зазначених конструкцій. 

2.3. Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна 
спрямована на формування програмних компетентностей: 
ФК1.  Знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, 
чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-
розпорядчих документів в професійній діяльності.   
ФК3. Знання  будівельних матеріалів, технологічних процесів та способів 
організації  сучасного будівництва.  
ФК4. Знання професійної та цивільної безпеки при виконанні завдань 
професійної діяльності.  
ФК7.  Здатність виконувати техніко-економічні обґрунтування конструкцій 
будівель і споруд, що проектуються, розробляти технічну документацію на 
проекти та їх елементи.   
ФК8. Здатність знаходити оптимальні рішення при створенні окремих видів 
будівельної продукції з урахуванням вимог міцності, довговічності, безпеки 
життєдіяльності, якості, вартості, термінів виконання і  
конкурентоспроможності.  
ФК10. Вміння вибирати та застосовувати на практиці методи дослідження, 
планування і проводити необхідні експерименти, інтерпретувати результати і 
робити висновки щодо оптимальності рішень, що приймаються у сфері 
будівництва, експлуатації, реконструкції та ремонту будівельних об’єктів. 
 

3. Результати навчання 
 

ПРН 5. Демонструвати здатність проводити дослідницьку та/або інноваційну 
діяльність у створенні експлуатації, реконструкції та ремонті об`єктів 
будівництва. 
ПРН 8. Проектувати будівлі і споруди з метою забезпечення їх міцності, 
стійкості, довговічності і безпечності, у тому числі із застосуванням 
програмних систем комп`ютерного проектування на основі ефективного 
поєднання передових технологій їх  виконання та  багатоваріантних 
розрахунків, впроваджуючи сучасні заходи з ресурсо- та енергозбереження. 
ПРН 9. Розробляти технічну документацію на проекти та їх елементи. 



 

ПРН 10. Знаходити оптимальні рішення при створенні окремих видів 
будівельної продукції з урахуванням вимог міцності, довговічності, безпеки 
життєдіяльності, якості, вартості, термінів виконання і 
конкурентоспроможності. 
ПРН 11. Володіти культурою професійної безпеки,  вмінням ідентифікувати 
небезпеки і оцінювати ризики в сфері своєї професійної діяльності. 
ПРН 12. Знаходити організаційно-управлінські рішення і бути готовим нести за 
них відповідальність. 
ПРН 13. Використовувати нормативні та правові документи у своїй діяльності.. 

 
4. Передумови для вивчення дисципліни 

Дисципліни, які мають бути вивчені раніше: Будівельні конструкції. 
 

 
5. Програма навчальної дисципліни 

 
Тема1. Технічний стан, мета і задачі діагностування та паспортизації 

будівель і інженерних споруд.  
Основні вимоги до будівель і інженерних споруд. Поняття та категорії 
технічного стану конструкцій, будівель і інженерних споруд. Зміна технічного 
стану будівель і інженерних споруд під час експлуатації . Мета і завдання 
діагностування й паспортизації будівель і інженерних споруд. Види технічних 
оглядів конструкцій будівель та інженерних споруд. Організація і виконання 
діагностування та  паспортизації будівель і інженерних споруд . Охорона праці 
при обстеженні будівельних конструкцій. 

 
Тема 2. Характерні пошкодження будівельних конструкцій, будівель 

та інженерних споруд. 
Осадові деформації та загальні пошкодження  будівель і інженерних споруд 
Корозія будівельних матеріалів і конструкцій. Характерні пошкодження 
кам’яних конструкцій. Особливості пошкоджень залізобетонних конструкцій. 
Пошкодження металевих конструкцій. Пошкодження конструкцій із деревини. 
Пошкодження конструкцій фундаментів. Характерні місця виникнення 
пошкоджень в будівлях. Пошкодження і руйнування інженерних споруд 

 
Тема 3. Діагностування будівельних конструкцій, будівель та 

інженерних споруд. 
Етапи обстеження технічного стану будівельних конструкцій, будівель та 
інженерних споруд. Інженерні вишукування при обстеженні будівель та 
інженерних споруд. Аналіз території ділянки забудови. Діагностування 
технічного стану будівельних  конструкцій, будівель та інженерних споруд.  
Оцінювання впливу корозійного зношення на технічний стан будівельних 
конструкцій. Оцінювання технічного стану конструкцій будівель та інженерних 
споруд за деформаціями. Оцінювання пошкоджень залізобетонних конструкцій. 
Оцінювання пошкоджень кам’яних конструкцій. 
 

 



 

Тема 4. Паспортизація будівель та інженерних споруд 
Паспорт технічного стану будівлі (споруди). Загальні відомості про будівлю 
(споруду). Технічний стан будівлі (споруди) та висновки щодо її подальшої 
експлуатації 
 

Тема 5. Підсилення та відновлення конструкцій  будівель та 
інженерних споруд. 
Підсилення основ та фундаментів. 
Підсилення та відновлення кам’яних конструкцій. Підсилення та відновлення 
залізобетонних конструкцій. Підсилення та відновлення дерев’яних 
конструкцій. Підсилення та відновлення металевих конструкцій .  

 
 



 

 
6. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 
л п лаб с.р. л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Тема1. Технічний стан, мета 
і задачі діагностування та 
паспортизації будівель і 
інженерних споруд.  

30 6  - 24 30 2  - 28 

Тема 2. Характерні 
пошкодження 
будівельних 
конструкцій, будівель 
та інженерних споруд. 

50 6 10 - 34 50 2 4 - 44 

Тема 3. Діагностування 
будівельних конструкцій, 
будівель та інженерних 
споруд. 

40 8 10 - 22 40 2 2 - 36 

Разом за 1 семестр 120 20 20  80 120 6 6  108 
Тема 4. Паспортизація 
будівель та інженерних 
споруд 

20 4  - 16 20 2  - 18 

Тема 5. Підсилення та 
відновлення конструкцій  
будівель та інженерних 
споруд. 

100 16 20 - 64 100 4 6 - 90 

Разом за 2 семестр 120 20 20  80 120 6 6  108 
Усього годин 240 40 40 0 160 240 12 12 - 216 

 
 

7. Теми практичних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
Денна ФН Заочна ФН 

1 Характерні пошкодження будівельних конструкцій, 
будівель та інженерних споруд. 10 4 

2 Діагностування будівельних конструкцій, будівель та 
інженерних споруд. 10 2 

3 Підсилення та відновлення конструкцій  будівель та 
інженерних споруд. 20 6 

  40 12 
8. Теми лабораторних занять 

Навчальним планом не передбачені лабораторні заняття для цієї дисципліни 
 

9. Індивідуальні завдання  
Навчальним планом передбачено виконання курсового проекту. 

 
 



 

10. Критерії оцінювання результатів навчання 
Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до Положення про 

організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів 
навчання у Луганському національному аграрному університеті. 

 
11. Форми поточного та підсумкового контролю і засоби діагностики 

результатів навчання 
 

11.1. Поточний контроль проводиться у вигляді опитування. 
11.2. Підсумковий контроль проводиться у вигляді заліку у першому 

семестрі, екзамену у другому семестрі та захисту курсового проекту. 
11.3. Засобами діагностики результатів навчання є стандартизовані тести 

та презентації студентами результатів виконаних завдань. 
 
11.4. Розподіл балів, які отримують студенти 

1 семестр 

Т1, Т2 ... Т3 – теми навчальної дисципліни. 
 

2 семестр 

Т1, Т2 ... Т10 – теми навчальної дисципліни. 
 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 
яких передбачає навчальна дисципліна  

Навчальна дисципліна потребує забезпечення комп’ютерами та 
програмою Autodesk AutoCad. Також потрібний блок програм Microsoft Office 
365. 

 
13. Рекомендовані джерела інформації 
 
13.1. Навчальна та інша література 
 

1) ДБН В.2.2-15:2019. Житлові будинки. Основні положення. К.: Мінрегіон 
України, 2019. – 43 с. 

2) ДБН В.1.2-14:2018. Система забезпечення надійності та безпеки 
будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та 
конструктивної безпеки будівель і споруд. К.: Мінрегіон України, 2018. – 
30 с. 

3) ДСТУ–Н Б В.1.2-18:2016. Настанова щодо обстеження будівель і споруд для 
визначення та оцінки їх технічного стану. – Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2017. – 
44 с. 

4) ДБН В.2.6-98:2009. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні 
положення. – К.: Мінрегіонбуд України, 2011. – 71 с. 

Поточний контроль 
Семестровий контроль Сума Т1 Т2 Т3 

10 15 15 60 100 

Поточний контроль Семестровий контроль Сума Т1 Т2 
20 20 60 100 



 

5) Іваник І. Основи реконструкції будівель і споруд / І. Іваник, С. Віхорь, Р. 
Пожар Я. Іваник та ін. – Львів: Львівська політехніка, 2018. – 268 с. 

6) Плоский В. О. Архітектура будівель та споруд. Книга 4. Технічна 
експлуатація та реконструкція будівель / В. О. Плоский, Г. В. Гетун, В. Л. 
Мартинов, О. В. Сергієнчук та ін. – Чернівці: Рута, 2018. – 750 с. 

7) Бабич В.Є., Караван В.В., Зінчук М.С. Проектування кам’яних і 
армокам’яних конструкцій: Навчальний посібник / За редакцією доктора 
технічних наук, професора Бабича Є.М. – Рівне: НУВГП, 2010. – 196 с. 

8) Бабич Є.М., Крусь Ю.О. Механіка ґрунтів, основи та фундаменти: 
Підручник. – Рівне: Видавництво РДТУ, 2001. –367 с. 

9) Барашиков А.Я., Гомілко В.О., Малишев О.М. Технічна експлуатація 
будівель і міських територій: Підручник. – К.: Вища школа, 2000. – 112 с. 

10) Бліхарський З. Я. Реконструкція та підсилення будівель і споруд: 
Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету 
«Львівська політехніка», 2008. – 108 с. 

11) Валовой О.І. Ефективні методи реконструкції промислових будівель та 
інженерних споруд: Навчальний посібник. – Кривий Ріг: Мінерал, 2003. – 
266 с. 

12) Губій М.М., Клименко Є.В. Технічна експлуатація та реконструкція 
будівель і споруд: Навчальний посібник. – Полтава: Полтавський 
державний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2000. – 147 с. 

 
Додаткова література  

1) Барашиков А.Я. Оценка технического состояния строительных 
конструкций зданий и сооружений. – К.: НМЦ Держнаглядохорпраці 
України, 1998. – 238 с. 

2) Барашиков А.Я., Сирота М.Д. Надійність будівель і споруд: Навчальний 
посібник. – К.: ІСДО, 1993. – 204 с. 

 
13.2. Електронні  ресурси 

1) http://edu.lnau.in.ua – Електронний ресурс навчально-методичного 
2) забезпечення Луганського національного аграрного університету. 
3) http://bctp.knuba.edu.ua – науковий журнал Будівельні конструкції.       

Теорія і практика. 
4) https://profbuild.in.ua – всеукраїнський діловий інформаційно-аналітичний 

журнал сучасного будівництва «ProfBuild». 
5) http://nbuv.gov.ua – електронний каталог Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського. 
6) http://korolenko.kharkov.com – електронний каталог Харківської державної 

наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка. 
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