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Інформація про перегляд робочої програми (силабусу): 

Навчальний 

рік, в якому 

вносяться змі-

ни 

Номер дода-

тку до робо-

чої програми 

з описом 

змін 

Зміни розглянуто і схвалено 

Дата та но-

мер протоко-

лу засідання 

кафедри 

Завідувач 

кафедри 

 

Гарант 

освітньої 

програми 

     

     

     

     

 

 



 
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ 

1. Назва ОК ОК 8. Реконструкція будівель та споруд 

2. Факуль-

тет/кафедра 

Будівельний факультет/кафедра будівельних констру-

кцій 

3. Статус ОК Обов’язковий 

4. Програ-

ма/Спеціальність 

(програми), скла-

довою яких є ОК 

для  

Освітньо-професійна програма «Будівництво та циві-

льна інженерія» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна 

інженерія» кваліфікація: магістр з будівництва та 

цивільної інженерії. 

5. ОК може бути 

запропонований 

для  

 

6. Рівень НРК 7 рівень 

7. Семестр та трива-

лість вивчення 

Денне 

1 семестр, 15 тижнів 

Заочне 

1 рік навчання 

8. Кількість кредитів 

ЄКТС 

5,0 

09. Загальний обсяг 

годин та їх розпо-

діл  

Контактна робота(заняття) Самостійна 

робота Лекційні Практичні 

/семінарські 

Лаборато-

рні 

Ден 

30 

Зао 

20 

Ден 

46 

Зао 

20 

Ден 

 

Зао 

 

Ден 

74 

Зао 

110 

10. Мова навчання Українська 

11. Викла-

дач/Координатор 

освітнього компо-

нента  

ст. викладач Циганенко Геннадій Михайлович 

11.

1 

Контактна інфор-

мація 

кабінет 325е; т. +380502209724; 

tsyganenkogm@gmail.com 

12. Загальний опис 

освітнього компо-

нента 

Реконструкція будівель та споруд є складовою підго-

товки інженера будівельника. Комплексний підхід до 

оновлення і поліпшення житлового фонду, передбачає 

концепцію реконструкції окремих будівель. Реконст-

рукція, зокрема, житлового фонду вирішує проблеми 

вдосконалення міського середовища. Так, застосуван-



ня інноваційних підходів в проектах реконструкції 

будівель перших масових серій зі зміною об’ємно 

планувальних рішень квартир, з використанням су-

часних технічних і екологічних вимог і збереженням 

житлового фонду дозволяє підвищити енергоефектив-

ність існуючих будівель, знизити витрати енергоресу-

рсів, для вирішення економічних і соціальних про-

блем при реконструкції п’ятиповерхової забудови 50-

60-х років. Показники будівель, що реконструйовано, 

приводяться до нормативів енергоефективності буді-

вель. Експлуатація саме енергоефективних будівель є 

одним із аспектів сталого розвитку в будівництві. 

Реконструкція будівель, що існують, дозволяє зберіга-

ти родючі шари ґрунту від знищення, що є неможли-

вим в процесі нового будівництва. Фактор екологіч-

ності теж є принципом сталого розвитку в будівницт-

ві. Використання нових сучасних енергоефективних 

та екологічних матеріалів при реконструкції будівель 

теж являє собою один із принципів сталого розвитку в 

будівництві. 

Підчас вивчення ОК студент отримає знання: про 

ремонтні та відновлювальні роботи, загальні методики 

й положення з обстеження та реконструкції, перевіро-

чні розрахунки конструкцій, новітні матеріали які 

використовуються для ремонтних робіт. Також на-

вчиться: визначати фізико-механічні властивості ма-

теріалів за допомогою неруйнівних методів випробу-

вання будівельних конструкцій, давати оцінку стану 

конструкцій будинків і споруд, виконувати перевіроч-

ні розрахунки конструкцій, виконувати креслення 

схем підсилення конструкцій. 

Отримання знань ОК дає можливість в подальшому 

працювати інженером технічного нагляду та інжене-

ром з експлуатації будівель та споруд. 

13. Мета освітнього 

компонента 

Вивчення методики реконструкції різноманітних бу-

дівельних конструкцій та основні принципи розрахун-

ку підсилення конструкцій. Знання вибору дешевого 

та ефективного способу відновлення будівельних 

конструкцій та вивчення сучасних методів та методик 

реконструкції та ремонту будівель і споруд. 



 

 

14. Передумови ви-

вчення ОК, зв'язок 

з іншими освітні-

ми компонентами 

ОП 

Для успішного освоєння ОК необхідно знати та вміти 

розраховувати і конструювати залізобетонні, кам’яні, 

металеві і дерев’яні конструкції. Мати навички роботи 

з приладами, що використовуються при обмірних 

роботах та роботах по визначенню фізико механічних 

властивостей матеріалів. 

15. Політика академі-

чної доброчеснос-

ті 

Самостійні та контрольні роботи по ОК, студент по-

винен виконувати самостійно та своєчасно здавати 

викладачу. Вразі не виконання цих вимог робота сту-

дента не буде зарахована, а студент буде направлений 

на додаткове вивчення ОК. 

16. Посилання на 

курс у системі 

Moodle 

https://cdn.snau.edu.ua/moodle/course/view.php?id=1949 



 
2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ ТА ЇХ 

ЗВ'ЯЗОК З ПРОГРАМНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ 

Результати навчання за 

ОК: 

Після вивчення освітнього 

компонента студент очікува-

но буде здатен… 

Програмні результати навчання, на 

досягнення яких спрямований ОК 

(зазначити номер згідно з нумера-

цією, наведеною в ОП) 

Як оціню-

ється ДРН 

П
Р

Н
1

 

П
Р

Н
2
 

П
Р

Н
3
 

П
Р

Н
6
 

П
Р

Н
9
 

П
Р

Н
1
2
 

П
Р

Н
1
3
 

ДРН 1 визначати відповід-

ність технічного стану буді-

вельних конструкцій буді-

вель та споруд, що підляга-

ють реконструкції. 

  х   х  Контрольна 

робота 

ДРН 2 надати обґрунтуван-

ня реконструкції будівель та 

споруд, підготовити доку-

ментацію на реконструкцію. 

х  х х  х х Контрольна 

робота 

ДРН 3 проводити обстежен-

ня будівель та споруд, оці-

нювати технічний стан буді-

вель та споруд, що підляга-

ють реконструкції. 

х х х  х х х Контрольна 

робота 

ДРН 4 розраховувати, конс-

труювати підсилення 

кам’яних та залізобетонних 

конструкцій. 

х х х х х x х Курсова 

робота 

ДРН 5 розраховувати, конс-

труювати підсилення мета-

левих, дерев’яних конструк-

цій та основ і фундаментів. 

x х х х x х х Реферат 

 



 
3. ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМОПОНЕНТА (ПРОГРАМА НАВЧАЛЬ-

НОЇ ДИСЦИПЛІНИ) 

Тема. 

Перелік питань, що будуть розг-

лянуті в межах теми 

Розподіл в межах загального 

бюджету часу 

Рекомен-

дована 

література Аудиторна робота Самостійна 

робота Лк П. з. Лаб. 

Тема 1. Відповідність технічного 

стану будівельних конструкцій 

будівель та споруд, що підляга-

ють реконструкції. 

− Актуальність реконструкції 

та причини невідповідності 

експлуатаційним вимогам до 

будівель та споруд. 

− Забезпечення принципів ста-

лого розвитку в будівництві 

при реконструкції будівель 

та споруд. 

− Обґрунтування необхідності 

проведення реконструкції бу-

дівель та споруд. 

− Склад та підготовка органі-

заційно-технічної докумен-

тації на реконструкцію буді-

вель та споруд. 

− Рекомендації з вибору мате-

ріалів для реконструкції не-

сучих конструкцій. 

− Цілі і задачі обстеження при 

реконструкції будівель та 

споруд. 

2 4  8 1-5 

Тема 2. Обстеження, оцінка тех-

нічного стану необхідність під-

силення залізобетонних констру-

кцій будівель та споруд. 

− Обстеження та оцінка несу-

чої здатності залізобетонних 

конструкцій будівель та спо-

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



 
руд. 

− Повірочні розрахунки залізо-

бетонних конструкцій. Ура-

хування дефектів та пошко-

джень. 

Тема 3. Обстеження, оцінка тех-

нічного стану кам’яних констру-

кцій будівель та споруд. 

− Обстеження та оцінка несу-

чої здатності кам’яних кон-

струкцій будівель та споруд. 

− Повірочні розрахунки 

кам’яних конструкцій. 

2 4  4 1,4-9 

Тема 4. Обстеження, оцінка тех-

нічного стану металевих конс-

трукцій будівель та споруд. 

− Обстеження та оцінка несу-

чої здатності металевих 

конструкцій будівель та спо-

руд. 

− Повірочні розрахунки мета-

левих конструкцій. Урахуван-

ня послаблення перерізу та 

викривлення елементів. 

2 4  4 1,4-9 

Тема 5. Обстеження, оцінка тех-

нічного стану дерев’яних конс-

трукцій основ і фундаментів 

будівель та споруд. 

− Обстеження та оцінка несу-

чої здатності дерев’яних 

конструкцій будівель та спо-

руд. 

− Повірочні розрахунки де-

рев’яних конструкцій. 

− Обстеження основ і фунда-

ментів будівель та споруд, 

що підлягають реконструк-

ції. 

4 6  6 1,4-9 



 
− Повірочні розрахунки основ і 

фундаментів. 

Тема 6. Підсилення залізобетон-

них конструкцій. 

− Підсилення залізобетонних 

конструкцій збільшенням по-

перечного перетину в розтя-

гнутій зоні. 

− Підсилення залізобетонних 

конструкцій збільшенням по-

перечного перетину в стислій 

зоні. 

− Особливості розрахунку залі-

зобетонних елементів, підси-

лених збільшенням попереч-

ного перетину. 

− Підсилення залізобетонних 

конструкцій збільшенням по-

перечного перетину в зоні дії 

поперечних сил. 

− Методи підсилення залізобе-

тонних конструкцій зміною 

їх розрахункової схеми. 

− Розрахунок міцності залізо-

бетонних конструкцій, підси-

лених зміною їх розрахункової 

схеми. 

6 8  16 1,3,5,10-20 

Тема 7 Підсилення кам’яних 

конструкцій. 

− Методи відновлення кам’яних 

конструкцій. 

− Підсилення елементів 

кам’яних конструкцій. 

− Розрахунок підсилення 

кам’яних конструкцій. 

− Підвищення просторової 

жорсткості кам’яних конс-

трукцій. 

2 2  4 1,3,5,10-20 



 
Тема 8. Підсилення металевих 

конструкцій.  

− Загальні положення підсилен-

ня металевих конструкцій. 

− Підсилення металевих конс-

трукцій збільшенням їх попе-

речного перетину. 

− Розрахунок металевих конс-

трукцій, підсилених збіль-

шенням їх поперечного пере-

тину. 

− Підсилення металевих конс-

трукцій зміною їх розрахун-

кової схеми. 

2 2  4 1,3,5,10-20 

Тема 9. Підсилення дерев’яних 

конструкцій, основ і фундамен-

тів. 

− Підсилення елементів де-

рев’яних конструкцій. 

− Підсилення дерев’яних елеме-

нтів стропильних покриттів. 

− Загальні положення підсилен-

ня основ і фундаментів. 

− Розрахунок основи фундаме-

нту, підсиленого розширен-

ням підошви. 

− Підсилення фундаментів 

збільшенням їх глибини за-

кладання. 

− Підсилення фундаментів за 

допомогою паль. 

4 4  6 1,3,5,10-20 

Всього 30 46  74  

 



 
4. МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ 

ДРН Методи викладання 

(робота, що буде 

проведена викладачем 

під час аудиторних 

занять, консультацій) 

Кількість 

годин 

Методи навчання (які види 

навчальної діяльності має 

виконати студент самостій-

но) 

Кількість 

годин 

ДРН 1. Пояснення, лекція, 

робота з книгою, 

демонстрація матеріа-

лу за допомогою 

мультимедійних тех-

нологій, практична 

робота. 

14 Використання технічних 

засобів навчання, самооцін-

ка знань, використання 

опорних конспектів лекцій, 

основної та допоміжної 

літератури. Виконання інди-

відуального завдання. 

12 

ДРН 2. Пояснення, лекція, 

робота з книгою, 

демонстрація матеріа-

лу за допомогою 

мультимедійних тех-

нологій, практична 

робота. 

8 Використання технічних 

засобів навчання, самооцін-

ка знань, використання 

опорних конспектів лекцій, 

основної та допоміжної 

літератури. Виконання інди-

відуального завдання. 

10 

ДРН 3. Пояснення, лекція, 

робота з книгою, 

демонстрація матеріа-

лу за допомогою 

мультимедійних тех-

нологій, практична 

робота. 

24 Використання технічних 

засобів навчання, самооцін-

ка знань, використання 

опорних конспектів лекцій, 

основної та допоміжної 

літератури. Виконання інди-

відуального завдання. 

22 

ДРН 4. Пояснення, лекція, 

робота з книгою, 

демонстрація матеріа-

лу за допомогою 

мультимедійних тех-

нологій, практична 

робота. 

20 Використання технічних 

засобів навчання, самооцін-

ка знань, використання 

опорних конспектів лекцій, 

основної та допоміжної 

літератури. Виконання інди-

відуального завдання. 

16 

ДРН 5. Пояснення, лекція, 

робота з книгою, 

демонстрація матеріа-

лу за допомогою 

мультимедійних тех-

нологій, практична 

робота. 

10 Використання технічних 

засобів навчання, самооцін-

ка знань, використання 

опорних конспектів лекцій, 

основної та допоміжної 

літератури. Виконання інди-

відуального завдання. 

14 

 



 
5. ОЦІНЮВАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ 

5.1. Діагностичне оцінювання (зазначається за потреби) 

5.2. Сумативне оцінювання  

5.2.1. Для оцінювання очікуваних результатів навчання передбачено 

№ Методи сумативного оцінювання Бали / Вага у 

загальній оцінці  

Дата складання 

1. Контрольне завдання № 1 20 балів/ 20% 4 тиждень 

2. Контрольне завдання № 2 20 балів/ 20% 9 тиждень 

3. Курсова робота 30 балів/ 30% 14 тиждень 

4. Залік 30 балів/ 30% По завершенні ОК 

5.2.2. Критерії оцінювання 

Компонент Незадовільно Задовільно Добре Відмінно 

Контрольне 

завдання 

<6 балів 

Вимоги щодо 

завдання не 

виконано. 

6-11 бала 

Більшість вимог 

виконано, але 

окремі складові 

відсутні або 

недостатньо 

розкрити. 

12-19 бала 

Виконано 

усі вимоги 

завдання. 

20 балі 

Виконано усі вимо-

ги завдання, проде-

монстровано вдум-

ливість, запропоно-

вано власне вирі-

шення. 

Курсова 

робота 

<9 балів 

Вимоги щодо 

завдання не 

виконано. 

9-19 бала 

Більшість вимог 

виконано, але 

окремі складові 

відсутні або 

недостатньо 

розкрити. 

20-29 бала 

Виконано 

усі вимоги 

завдання. 

30 балі 

Виконано усі вимо-

ги завдання, проде-

монстровано вдум-

ливість, запропоно-

вано власне вирі-

шення. 

Залік <9 балів 

Вимоги щодо 

завдання не 

виконано. 

9-20 бала 

Більшість вимог 

виконано, але 

окремі складові 

відсутні або 

недостатньо 

розкрити. 

20-29 бала 

Виконано 

усі вимоги 

завдання. 

30 балі 

Виконано усі вимо-

ги завдання, проде-

монстровано вдум-

ливість, запропоно-

вано власне вирі-

шення. 

5.3. Формативне оцінювання: 

Для оцінювання поточного прогресу у навчанні та розуміння напрямів 

подальшого удосконалення передбачено 

№ Елементи формативного оцінювання Дата  

1. Усний зворотній зв’язок від викладача під час роботи 

над індивідуальною та контрольною роботою студе-

нта 

Кожне занят-

тя. 
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