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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ 

1. Назва ОК Реконструкція будівель та споруд 

2. Факультет/кафедра Будівельний факультет/кафедра будівельних конструкцій 

3. Статус ОК Обов’язковий 

4. Програма/Спеціальність 

(програми), складовою 

яких є ОК для  

Освітньо-професійна програма «Будівництво та цивільна інжене-

рія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

192 «Будівництво та цивільна інженерія»  

5. ОК може бути запропоно-

ваний для  

 

6. Рівень НРК 7 рівень 

7. Семестр та тривалість ви-

вчення 

денне – 1 семестр, 1-15 тиждень та 2 семестр 1-15 тиждень / за-

очне – 1 семестр 

8. Кількість кредитів ЄКТС 5 

9. Загальний обсяг годин та їх 

розподіл  

Контактна робота(заняття) Самостійна ро-

бота Лекційні Практичні /се-

мінарські 

Лабораторні 

Денна 

16/14 

Заоч 

22 

Денна 

30/16 

Заоч. 

20 

Денна 

 

Заоч. 

 

Денна 

44/30 

Заоч. 

108 

10. Мова навчання Українська 

11. Викладач/Координатор 

освітнього компонента  

ст. викладач Циганенко Геннадій Михайлович 

11.1 Контактна інформація кабінет 325е; т. +380502209724; tsyganenkogm@gmail.com 

12. Загальний опис освітнього 

компонента 

Реконструкція будівель та споруд є складовою підготовки інженера буді-

вельника. Комплексний підхід до відновлення і поліпшення житлового 

фонду, передбачає концепцію реконструкції окремих будівель. Реконст-

рукція, зокрема, житлового фонду вирішує проблеми вдосконалення місь-

кого середовища. Так, застосування інноваційних підходів в проектах ре-

конструкції будівель перших масових серій зі зміною об'ємно– планува-

льних рішень квартир, з використанням сучасних технічних і екологічних 

вимог і збереженням житлового фонду дозволяє підвищити енергоефек-

тивність існуючих будівель, знизити витрати енергоресурсів, для вирі-

шення економічних і соціальних проблем при реконструкції п'ятиповер-

хової забудови 50–60-х років. Показники будівель, що реконструйовано,  

приводяться  до  нормативів енергоефективності будівель. Експлуатація 

саме енергоефективних будівель є одним із аспектів сталого розвитку в 

будівництві. Реконструкція будівель, що існують, дозволяє  зберігати ро-

дючі шари грунту від знищення, що є неможливим  в процесі нового бу-

дівництва. Фактор екологічності теж є принципом сталого розвитку в бу-

дівництві. Використання нових сучасних енергоефективних та екологіч-

них будівельних матеріалів при реконструкції будівель теж являє собою 

один із принципів сталого розвитку в будівництві. 

Підчас вивчення ОК студент отримає знання: про ремонтні та відновлю-

вальні роботи, загальні методики й положення з обстеження та реконстру-

кції, перевірочні розрахунки конструкцій, новітні матеріали, які викорис-

товуються для ремонтних робіт. Студент навчиться давати оцінку стану 

конструкцій будинків і споруд, виконувати перевірочні розрахунки конс-

трукцій, виконувати креслення схем підсилення конструкцій. 

Отримання знань ОК дає можливість в подальшому працювати інженером 

технічного нагляду та інженером з експлуатації будівель та споруд. 

13. Мета освітнього компоне-

нта 

Вивчення методики реконструкції різноманітних будівельних конструк-

цій та основні принципи розрахунку підсилення конструкцій. Знання ви-

бору дешевого та ефективного способу відновлення будівельних конс-

трукцій та вивчення сучасних методів та методик реконструкції та ремо-

нту будівель і споруд. 





 

2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК З ПРО-

ГРАМНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ 

Результати навчання за ОК: 

Після вивчення освітнього компо-

нента студент очікувано буде зда-

тен… 

Програмні результати навчання, на досягнення яких 

спрямований ОК (зазначити номер згідно з нумерацією, 

наведеною в ОП)1 

Як оцінюється 

ДРН 

П
Р

Н
0
1

 

П
Р

Н
0
2
 

П
Р

Н
0
3
 

П
Р

Н
0
6
 

П
Р

Н
0
9
 

П
Р

Н
1
2
 

П
Р

Н
1
3
 

ДРН 1. Визначати відповідність 

технічного стану будівельних 

конструкцій будівель та споруд, 

що підлягають реконструкції. 

  х   х  Контрольна ро-

бота 

ДРН 2. Надати обґрунтування 

реконструкції будівель та спо-

руд, підготовити документацію 

на реконструкцію. 

х  х х  х х Контрольна ро-

бота 

ДРН 3. Проводити обстеження 

будівель та споруд, оцінювати 

технічний стан будівель та спо-

руд, що підлягають реконструк-

ції. 

х х х  х х х Контрольна ро-

бота 

ДРН 4. Розраховувати, констру-

ювати підсилення кам’яних та 

залізобетонних конструкцій. 

х х х х х x х Курсова робота 

ДРН 5. Розраховувати, констру-

ювати підсилення металевих, де-

рев’яних конструкцій та основ і 

фундаментів. 

x х х х x х х Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 



  

3. ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМОПОНЕНТА (ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ) 

 

Тема. 

Перелік питань, що будуть розглянуті в 

межах теми 

Розподіл в межах загального бюджету 

часу 

Рекомендована 

література2 

Аудиторна робота Самостійна 

робота Лк П. з. Лаб. з. 

Тема 1. Відповідність технічного стану 

будівельних конструкцій будівель та спо-

руд, що підлягають реконструкції. 

 Актуальність реконструкції та при-

чини невідповідності експлуатаційним 

вимогам до будівель та споруд. 

 Забезпечення принципів сталого розви-

тку в будівництві при реконструкції 

будівель та споруд 

 Обґрунтування необхідності прове-

дення реконструкції будівель та спо-

руд. 

 Склад та підготовка організаційно-

технічної документації на реконстру-

кцію будівель та споруд. 

 Рекомендації з вибору матеріалів для 

реконструкції несучих конструкцій. 

 Цілі і задачі обстеження при реконс-

трукції будівель та споруд. 

2 4  8 1-5 

Тема 2. Обстеження, оцінка технічного 

стану необхідність підсилення залізобе-

тонних конструкцій будівель та споруд. 

 Обстеження та оцінка несучої здат-

ності залізобетонних конструкцій бу-

дівель та споруд. 

 Повірочні розрахунки залізобетонних 

конструкцій. Урахування дефектів та 

пошкоджень. 

6 12  12 1,2,4,6-9 

Тема 3. Обстеження, оцінка технічного 

стану кам’яних конструкцій будівель та 

споруд. 

 Обстеження та оцінка несучої здат-

ності кам’яних конструкцій будівель 

та споруд. 

 Повірочні розрахунки кам’яних конс-

трукцій. 

2 4  4 1,4-9 

Тема 4. Обстеження, оцінка технічного 

стану металевих конструкцій будівель та 

споруд. 

 Обстеження та оцінка несучої здат-

ності металевих конструкцій будівель 

та споруд. 

2 4  4 1,4-9 

                                           
 



  

 Повірочні розрахунки металевих конс-

трукцій. Урахування послаблення пере-

різу та викривлення елементів. 

Тема 5. Обстеження, оцінка технічного 

стану дерев’яних конструкцій основ і фун-

даментів будівель та споруд. 

 Обстеження та оцінка несучої здат-

ності дерев’яних конструкцій будівель 

та споруд. 

 Повірочні розрахунки дерев’яних конс-

трукцій. 

 Обстеження основ і фундаментів бу-

дівель та споруд, що підлягають реко-

нструкції. 

 Повірочні розрахунки основ і фундаме-

нтів. 

4 6  6 1,4-9 

Тема 6. Підсилення залізобетонних конс-

трукцій. 

 Підсилення залізобетонних конструк-

цій збільшенням поперечного перетину 

в розтягнутій зоні. 

 Підсилення залізобетонних конструк-

цій збільшенням поперечного перетину 

в стислій зоні. 

 Особливості розрахунку залізобетон-

них елементів, підсилених збільшенням 

поперечного перетину. 

 Підсилення залізобетонних конструк-

цій збільшенням поперечного перетину 

в зоні дії поперечних сил. 

 Методи підсилення залізобетонних 

конструкцій зміною їх розрахункової 

схеми. 

 Розрахунок міцності залізобетонних 

конструкцій, підсилених зміною їх роз-

рахункової схеми. 

6 8  16 1,3,5,10-18 

Тема 7 Підсилення кам’яних конструкцій. 

 Методи відновлення кам’яних конс-

трукцій. 

 Підсилення елементів кам’яних конс-

трукцій. 

 Розрахунок підсилення кам’яних конс-

трукцій. 

 Підвищення просторової жорсткості 

кам’яних конструкцій. 

2 2  4 1,3,5,10-18 

Тема 8. Підсилення металевих конструк-

цій.  

 Загальні положення підсилення мета-

левих конструкцій. 

2 2  4 1,3,5,10-18 



  

 Підсилення металевих конструкцій 

збільшенням їх поперечного перетину. 

 Розрахунок металевих конструкцій, пі-

дсилених збільшенням їх поперечного 

перетину. 

 Підсилення металевих конструкцій 

зміною їх розрахункової схеми. 

Тема 9. Підсилення дерев’яних конструк-

цій, основ і фундаментів. 

 Підсилення елементів дерев’яних конс-

трукцій. 

 Підсилення дерев’яних елементів 

стропильних покриттів. 

 Загальні положення підсилення основ і 

фундаментів. 

 Розрахунок основи фундаменту, підси-

леного розширенням підошви. 

 Підсилення фундаментів збільшенням 

їх глибини закладання. 

 Підсилення фундаментів за допомогою 

паль. 

4 4  6 1,3,5,10-18 

Всього 30 46  74  

 

4. МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ 

ДРН Методи викладання (ро-

бота, що буде проведена ви-

кладачем під час аудиторних 

занять, консультацій) 

Кіль-

кість 

годин 

Методи навчання (які види 

навчальної діяльності має ви-

конати студент самостійно) 

Кіль-

кість 

годин 

ДРН 1. Пояснення, лекція, робота з 

книгою, демонстрація мате-

ріалу за допомогою мульти-

медійних технологій, практи-

чна робота. 

14 Використання технічних за-

собів навчання, самооцінка 

знань, використання опорних 

конспектів лекцій, основної 

та допоміжної літератури. 

Виконання індивідуального 

завдання. 

12 

ДРН 2. Пояснення, лекція, робота з 

книгою, демонстрація мате-

ріалу за допомогою мульти-

медійних технологій, практи-

чна робота. 

8 Використання технічних за-

собів навчання, самооцінка 

знань, використання опорних 

конспектів лекцій, основної 

та допоміжної літератури. 

Виконання індивідуального 

завдання. 

10 

ДРН 3. Пояснення, лекція, робота з 

книгою, демонстрація мате-

ріалу за допомогою мульти-

медійних технологій, практи-

чна робота. 

24 Використання технічних за-

собів навчання, самооцінка 

знань, використання опорних 

конспектів лекцій, основної 

та допоміжної літератури. 

Виконання індивідуального 

завдання. 

22 



  

ДРН 4. Пояснення, лекція, робота з 

книгою, демонстрація мате-

ріалу за допомогою мульти-

медійних технологій, практи-

чна робота. 

20 Використання технічних за-

собів навчання, самооцінка 

знань, використання опорних 

конспектів лекцій, основної 

та допоміжної літератури. 

Виконання індивідуального 

завдання. 

16 

ДРН 5. Пояснення, лекція, робота з 

книгою, демонстрація мате-

ріалу за допомогою мульти-

медійних технологій, практи-

чна робота. 

10 Використання технічних за-

собів навчання, самооцінка 

знань, використання опорних 

конспектів лекцій, основної 

та допоміжної літератури. 

Виконання індивідуального 

завдання. 

14 

 

5. ОЦІНЮВАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ 

5.1.Діагностичне оцінювання (зазначається за потреби) 

  

  

№ Методи сумативного оцінювання Бали / Вага у за-

гальній оцінці  

Дата складання 

1 семестр 

1. Контрольне завдання за темою 1 

та 2 

20 балів/ 20% 4 тиждень 

2. Контрольне завдання за темами 3, 

4, 5 

20 балів/ 20% 8 тиждень 

3. Реферат 30 балів/ 30% 14 тиждень 

4. Іспит 30 балів/ 30% По завершенні ОК 

2 семестр 

5. Контрольне завдання за темами 6 

та 7 

20 балів/ 20% 5 тиждень 

6. Контрольне завдання за темами 8 

та 9 

20 балів/ 20% 9 тиждень 

7. Курсова робота 30 балів/ 30% 14 тиждень 

8. Залік 30 балів/ 30% По завершенні ОК 

5.2.2. Критерії оцінювання 

Компонент3 Незадовільно Задовільно Добре Відмінно4 

Контрольне за-

вдання 

<6 балів 

Вимоги щодо 

завдання не ви-

конано. 

6-11 бала 

Більшість вимог ви-

конано, але окремі 

складові відсутні або 

недостатньо розк-

рити. 

12-19 бала 

Виконано усі ви-

моги завдання. 

20 балі 

Виконано усі вимоги 

завдання, продемон-

стровано вдумли-

вість, запропоновано 

власне вирішення. 

Курсова робота <9 балів 

Вимоги щодо 

завдання не ви-

конано. 

9-19 бала 

Більшість вимог ви-

конано, але окремі складові відсу-

тні або недостатньо розкрити. 

20-29 бала 

Виконано усі ви-

моги завдання. 

30 балі 

Виконано усі вимоги 

завдання, продемон-

стровано вдумли-

вість, запропоновано 

власне вирішення. 

Реферат <9 балів 9-19 бала 

Більшість вимог ви-

конано, але окремі 

20-29 бала 

Виконано усі ви-

моги завдання. 

30 балі 

                                           
 

 

Я
Діагностичне оцінювання проводиться при фаховому вступному іспиті.



  

Вимоги щодо 

завдання не ви-

конано. 

складові відсутні або 

недостатньо розк-

рити. 

Виконано усі вимоги 

завдання, продемон-

стровано вдумли-

вість, запропоновано 

власне вирішення. 

Іспит <9 балів 

Вимоги щодо 

завдання не ви-

конано. 

9-20 бала 

Більшість вимог ви-

конано, але окремі 

складові відсутні або 

недостатньо розк-

рити. 

20-29 бала 

Виконано усі ви-

моги завдання. 

30 балі 

Виконано усі вимоги 

завдання, продемон-

стровано вдумли-

вість, запропоновано 

власне вирішення. 

Залік <9 балів 

Вимоги щодо 

завдання не ви-

конано. 

9-20 бала 

Більшість вимог ви-

конано, але окремі 

складові відсутні або 

недостатньо розк-

рити. 

20-29 бала 

Виконано усі ви-

моги завдання. 

30 балі 

Виконано усі вимоги 

завдання, продемон-

стровано вдумли-

вість, запропоновано 

власне вирішення. 

5.3.Формативне оцінювання: 

 

Для оцінювання поточного прогресу у навчанні та розуміння напрямів подальшого удоскона-

лення передбачено 

№ Елементи формативного оцінювання Дата  

1 семестр 

1. Письмове опитування після вивчення тем 1-2 5 тиждень 

2. Письмове опитування після вивчення теми 3 8 тиждень 

3. Письмове опитування після вивчення тем 4-5 13 тиждень 

2 семестр 

4. Письмове опитування після вивчення тем 6-7 6 тиждень 

5. Письмове опитування після вивчення тем 8-9 12 тиждень 

   

 

6. НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ (ЛІТЕРАТУРА) 

6.1. Основні джерела 

6.1.1. Підручники посібник 

1. Клименко Є.В.: «Технічна експлуатація та реконструкція будівель і спо-

руд». Навчальний посібник. – Київ: 2004. – 304 с. 

2. Беляков Ю.И., Резунник А.В., Федосенко Н.М.: «Строительные работы при 

реконструкции предприятий». М.: 2001. 

3. Зоценко М.Л., Яковлев А.В.: «Примеры расчета оснований и фундаментов 

сельских зданий и сооружений». Учебное пособие. – Киев.: 1992.-244 с. 

4. Шерешевский И.А.: «Конструирование промышленных зданий и сооруже-

ний». Учебное пособие для вузов. – Л., Стройиздат, 2002. - 152 с. 

5. ДБН В.3.1-1-2002. «Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будіве-

льних конструкцій і основ промислових будинків та споруд». 

6. ДБН 362-92 «Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих бу-

дівель і споруд, що знаходяться в експлуатації». 

7. ДБН В.3.2-2-2009. Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт». 



  

8. «Положення про систему технічного обслуговування, ремонту, та реконс-

трукції житлових будівель в містах і селищах України».: Київ, 1999.-42 с. 

9. «Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та на-

дійної експлуатації виробничих будівель та споруд». Держкомстат будівни-

цтва, архітектури та житлової політики України, 1999 г. 

6.1.2. Методичне забезпечення 

10. «Реконструкція та посилення будівель і споруд».: Методичні вказівки щодо 

виконання контрольної роботи. Суми:СНАУ, 2009 рік, 14ст., табл.4, рис.2, 

бібл.16. Укладач: Андрух С.Л. асистент кафедри будівельних конструкцій. 

11. «Реконструкція та посилення будівель і споруд. Розрахунок та проектування 

підсилення конструкцій».: Методичні вказівки щодо виконання розрахун-

ково-графічної роботи. Суми:СНАУ, 2012 рік, 44ст., табл.1.Укладачі: Цига-

ненко Л.А., к.т.н., доцент кафедри будівельних конструкцій, Шпота В.В, 

асистент кафедри будівельних конструкцій. 

12. «Реконструкция и усиление зданий и сооружений».: Методические указани 

по выполнению практических работ. Суми, 2017 год, 58 ст., табл.9, бібл. 16. 

13. Oksana Shkromada, Viktoriia Ivchenko, Vadym Chivanov, Liudmyla 

Tsyhanenko, Hennadii Tsyhanenko, Volodymir Moskalenko, Іryna Kyrchata, 

Olena Shersheniuk, Yuliia Litsman. DEFINING PATTERNS IN THE 

INFLUENCE EXERTED BY THE INTERELATED BIOCHEMICAL 

CORROSION ON CONCRETE BUILDING STRUCTURES UNDER THE 

CONDITIONS OF A CHEMICAL ENTERPRISE/Eastern-European Journal of 

Enterprise Technologies ISSN 1729-37742/6 ( 110 ) 2021, DOI: 10.15587/1729-

4061.2021.226587. 

6.1.3. Інші джерела 

14. ДБН В.2.6-98-2009 «Залізобетонні конструкції». 

15. ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження та впливи». 

16. ДСТУ В.2.6-156:2011 «Бетонні та залізобетонні конструкції». 

17. ДБН В.2.6-198-2014 «Сталеві конструкції». 

6.2. Додаткові джерела 

18. Рускевич Н.Л. «Справочник по инженерно-строительному черчению». – К.: Буді-

вельник,1987. 

19. Разумова О. В. Концепция устойчивого развития современного города при рекон-

струкции зданий первых массовых серий // Вісник ПДАБА. 2017. №2 (227-228). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-ustoychivogo-razvitiya-

sovremennogo-goroda-pri-rekonstruktsii-zdaniy-pervyh-massovyh-seriy (дата обраще-

ния: 22.10.2021). 



  

20 Антонова А. О. Ефективне використання ресурсів як умова сталого розвитку буді-

вельної галузі.// Економіка будівництва і міського господарстваэкономика строи-

тельства и городского хозяйства economics of civil engineering and municipal 

economy, 2014, ТОМ 10, № 1, 31–37. URL: https: 

file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/ebimg_2014_10_1_6-1(1).pdf 

21.Стратегія розвитку Сумського національнго аграрного університету. 

URL:https://snau.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/стратегия.pdf 

22.Проблеми сталого розвитку в будівництві / М. А. Саницький, Б. В. Федунь, Л. 

В. Жук, Ю. Б. Федунь // Вісник Національного університету "Львівська політех-

ніка". – 2012. – № 742 : Теорія і практика будівництва. – С. 184–190. – Бібліографія: 

14 назв. URL:http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/18004/1/36-184-190.pdf 

23. Городецкий А.С., Стрелец–Стрелецкий Е.Б, Журавлев А.В., Водопьянов Р.Ю. 

«Лира–САПР» книга I. Основы.» – Издательство LIRALAND, 2019.– 154с. 

 

file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/ebimg_2014_10_1_6-1(1).pdf
https://snau.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/стратегия.pdf

