
Міністерство освіти і науки України 

Сумський національний аграрний університет 

Факультет будівельний 

Кафедра будівництва та експлуатації будівель,  

доріг та транспортних споруд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робоча програма (силабус) освітнього компонента 
 

ОК 9. Технічна експлуатація будівель та споруд 

(обов’язковий) 
 

 

Реалізується в межах освітньої програми Будівництво та цивільна інженерія  
 

за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

 

на другому рівні вищої освіти  

 

 

 

 

 

 

 

 Суми – 2022



 



 
 

Інформація про перегляд робочої програми (силабусу): 

Навчальний 

рік, в якому 

вносяться 

зміни 

Номер додатку до робо-

чої програми з описом 

змін 

Зміни розглянуто і схвалено 

Дата та номер про-

токолу засідання 

кафедри 

Завідувач кафедри 
Гарант освітньої 

програми 

     

     

     

     

     

     

 

  



1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ 

1. Назва ОК ОК 9. Технічна експлуатація будівель та споруд 

2. Факультет/кафедра Будівельний / Будівництва та експлуатації будівель, доріг та транспо-

ртних споруд 

3. Статус ОК Обов’язковий 

4. Програма/Спеціальність 

(програми), складовою 

яких є ОК для  

Будівництво та цивільна інженерія / 192 «Будівництво та цивільна ін-

женерія» 

5. ОК може бути запропоно-

ваний для 

 

6. Рівень НРК 7 рівень 

7. Семестр та тривалість ви-

вчення 

1 семестр 

Тривалість – 15 тижнів 

8. Кількість кредитів ЄКТС 5 кредитів ЄКТС 

9. Загальний обсяг годин та 

їх розподіл 

Контактна робота (заняття) 

Самостійна робота 
Лекційні 

Практичні/ 

семінарські 
Лабораторні 

Денна Заоч. Денна Заоч. Денна Заоч. Денна Заоч. 

30 16 30 16   90 118 

10. Мова навчання Українська 

11. Викладач/Координатор 

освітнього компонента 

К.т.н., старший викладач Луцьковський В.М. 

11.1 Контактна інформація v.lutskovskyi@gmail.com 

12. Загальний опис освіт-

нього компонента 

Освітній компонент «Технічна експлуатація будівель та споруд» є 

складовою підготовки інженера будівельника. Він передбачає нав-

чання студентів організаційно-технічним заходам щодо підтримання 

конструктивних елементів, інженерного обладнання і будівель в ці-

лому в стані придатному до нормальної експлуатації.  

Всі матеріали, викладені в силабусі, базуються на основі законодав-

чих і нормативних положень. 

13. Мета освітнього компо-

нента 

Засвоєння студентами знань в галузі експлуатації будівель і споруд, 

набуття ними вмінь оцінки технічного стану конструктивних елемен-

тів і інженерного обладнання за зовнішніми ознаками, та приймання 

рішень стосовно вибору методів їх ремонту і відновлення.  

14. Передумови вивчення 

ОК, зв’язок з іншими ком-

понентами ОП 

Освітній компонент базується на знаннях з архітектури будівель і 

споруд, будівельного матеріалознавства, основ та фундаментів, буді-

вельних конструкцій,  та пов’язан з ОК5 «Управління, організація, 

економіка, та кошторисна справа в будівництві».  

Освітній компонент є основою для  таких освітніх компонентів  як: 

ОК8 «Реконструкція будівель та споруд, ОК4 «Випробування конс-

трукцій будівель та споруд», ОК10 «Енергоефективність будівель». 

15. Політика академічної до-

брочесності 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний 

плагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть 

бути притягнені до такої академічної відповідальності: повторне про-

ходження оцінювання (контрольна (розрахунково-графічна) робота, 

іспит, залік тощо); позбавлення академічної стипендії. 

16. Посилання на курс у сис-

темі Moodle 

9594=di?php.weiv/esruoc/eldoom/au.ude.uans.ndc//:sptth  

 

 

 

https://cdn.snau.edu.ua/moodle/course/view.php?id=4616


 
 

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

ПРОГРАМНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ 

Результати навчання за ОК: 

Після вивчення освітнього компонента 

студент очікувано буде здатен 

Програмні результати навчання, на дося-

гнення яких спрямований ОК (зазначити 

номер згідно з нумерацією, наведеною в 

профілі ОП) 
Як оцінюється ДРН 

ПРН 2 ПРН 4 ПРН 9 ПРН 12 

ДРН 1. Користуватись нормативною 

документацією і технічною літерату-

рою в галузі безпечної експлуатації бу-

дівель та споруд, визначати фізичний 

знос будівель та споруд.  

+  +  

Проведення контроль-

ної роботи, виконання 

домашньої роботи, 

складання іспиту. 

ДРН 2. Розробляти організаційно-тех-

нічні заходи щодо експлуатаційного 

контролю і технічного обслуговування 

будівель та споруд, складати технічні 

завдання на проведення обстеження 

або моніторингу технічного стану буді-

вель та споруд. 

+  +  

Проведення контроль-

ної роботи, виконання 

домашньої роботи, 

складання іспиту. 

ДРН 3. Проводити аналіз причин появи 

дефектів та пошкоджень будівель та 

споруд. Розробляти рекомендації щодо 

належного утримання і технічного об-

слуговування конструктивних елемен-

тів і інженерного обладнання будівель.  

+ + +  

Проведення контроль-

ної роботи, виконання 

домашньої роботи, 

складання іспиту. 

ДРН 4. Проводити огляд конструктив-

них елементів і інженерного облад-

нання будівель, вміти оцінювати вплив 

виявлених дефектів та пошкоджень на 

їх працездатність.  

+ + +  

Проведення контроль-

ної роботи, виконання 

домашньої роботи, 

складання іспиту. 

ДРН 5. Приймати рішення стосовно 

вибору методів та засобів ремонту і 

відновлення конструктивних елементів 

і інженерного обладнання. 

+  + + 

Проведення контроль-

ної роботи, виконання 

домашньої роботи, 

складання іспиту. 

 

3. ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА (ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИ-

ПЛІНИ) 

Тема. 

Перелік питань, що будуть розглянуті 

в межах теми 

Розподіл в межах загального бюджету часу Рекомен-

дована лі-

тература 

Аудиторна робота Самостійна 

робота ЛК П.з /семін. з Лаб.з 

Ден. Заоч. Ден. Заоч. Ден. Заоч. Ден. Заоч.  

Тема 1. Загальна характеристика  

конструктивних елементів і інжене-

рного обладнання будівель та спо-

руд, що експлуатуються. 

▪ Класифікація будівель та споруд, їх 

конструктивні рішення. 

▪ Загальна характеристика інженер-

ного обладнання будівель.  

▪ Експлуатаційні вимоги до будівель 

та споруд. 

▪ Термін служби, моральний і фізич-

ний знос будівель та споруд.  

4 2 4 2   14 18 [1-4] 



▪ Аварії будівель та споруд під час 

експлуатації. 

Тема 2. Організаційні основи екс-

плуатаційного контролю і техніч-

ного обслуговування конструктив-

них елементів і інженерного облад-

нання будівель та споруд. 

▪ Система оглядів, технічне обсте-

ження, моніторинг і паспортизація 

будівель та споруд.  

▪ Поточне обслуговування і система 

планово-запобіжних ремонтів буді-

вель та споруд.  

4 2 4 2   14 20 [1-4] 

Тема 3. Утримання і технічне об-

слуговування конструктивних еле-

ментів і інженерного обладнання 

будівель та споруд. 

▪ Вплив природніх і технологічних 

факторів, а також порушень правил 

експлуатації на виникнення пошко-

джень будівель та споруд. 

▪ Дефекти та пошкодження конструк-

тивних елементів і інженерного об-

ладнання будівель.  

▪ Утримання і технічне обслугову-

вання конструктивних елементів і 

інженерного обладнання будівель і 

прилеглих територій.  

8 4 8 4   24 30 [1-4] 

Тема 4. Нагляд за станом конструк-

тивних елементів і інженерного об-

ладнання будівель та споруд. 

▪ Ціль та задачі нагляду. Рекоменда-

ції щодо огляду: 

- фундаментів та підвалин; 

- стін і перегородок; 

- колон і підкранових конструкцій; 

- конструкцій перекрить та робочих 

площадок; 

- підлог; 

- дахів та конструкцій покрить; 

- світло-аераційних ліхтарів, вікон, 

дверей, воріт; 

- сходин; 

- інженерного обладнання; 

- прилеглої території.   

8 4 8 4   24 30 [1-4] 

Тема 5. Проведення ремонтно-від-

новлювальних робіт в ході експлуа-

тації будівель та споруд. 

▪ Загальні рекомендації щодо прове-

дення ремонтно-відновлювальних 

робіт.  

▪ Способи ремонту конструктивних 

елементів і інженерного обладнання 

будівель.   

▪  Примірний перелік робіт з поточ-

ного ремонту будівель.  

▪  Примірний перелік робіт з капіта-

льного ремонту будівель.  

 

6 4 6 4   14 20 [1-4] 

Всього 30 16 30 16   90 118  

 



 
 

4. МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ 

ДРН 

Методи викладання 

(робота, що буде проведена викладачем 

під час аудиторних занять, консульта-

цій) 

Кількість 

годин 

ден./заоч. 

Методи навчання (які види на-

вчальної діяльності має вико-

нати студент самостійно) 

Кількість 

годин 

ден./заоч. 

ДРН 1 

Лекції, демонстрація матеріалу за допо-

могою мультимедійних технологій, 

практична робота. Використання плат-

форми  MOODLE, ZOOM, GOOGLE 

CLASS, GOOGLE MEET  під час змі-

шаної форми навчання. 

8/4 

Використання основної та до-

поміжної літератури, матеріа-

лів мережі Інтернет. Вико-

нання індивідуальних завдань.  

14/18 

ДРН 2 

Лекції, демонстрація матеріалу за допо-

могою мультимедійних технологій, 

практична робота. Використання плат-

форми  MOODLE, ZOOM, GOOGLE 

CLASS, GOOGLE MEET  під час зміша-

ної форми навчання. 

8/4 

Використання основної та до-

поміжної літератури, матеріа-

лів мережі Інтернет. Вико-

нання індивідуальних завдань.  
14/20 

ДРН 3 

Лекції, демонстрація матеріалу за допо-

могою мультимедійних технологій, 

практична робота. Використання плат-

форми  MOODLE, ZOOM, GOOGLE 

CLASS, GOOGLE MEET  під час зміша-

ної форми навчання. 

16/8 

Використання основної та до-

поміжної літератури, матеріа-

лів мережі Інтернет. Вико-

нання індивідуальних завдань.  
24/30 

ДРН 4 

Лекції, демонстрація матеріалу за допо-

могою мультимедійних технологій, 

практична робота. Використання плат-

форми  MOODLE, ZOOM, GOOGLE 

CLASS, GOOGLE MEET  під час зміша-

ної форми навчання. Проведення прак-

тичної роботи з виїздом на об’єкт. 

16/8 

Використання основної та до-

поміжної літератури, матеріа-

лів мережі Інтернет. Вико-

нання індивідуальних завдань.  24/30 

ДРН 5 

Лекції, демонстрація матеріалу за допо-

могою мультимедійних технологій, 

практична робота. Використання плат-

форми  MOODLE, ZOOM, GOOGLE 

CLASS, GOOGLE MEET  під час зміша-

ної форми навчання. 

12/8 

Використання основної та до-

поміжної літератури, матеріа-

лів мережі Інтернет. Вико-

нання індивідуальних завдань.  
14/20 

 

5. ОЦІНЮВАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ 

5.1. Діагностичне оцінювання (зазначається за потреби) 

Діагностичне оцінювання студента проводиться під час складання фахових 

вступних випробувань. 

5.2. Сумативне оцінювання  

5.2.1. Для оцінювання очікуваних результатів навчання передбачено  

 

№ Методи сумативного оцінювання 
Бали / вага у зага-

льній оцінці 
Дата складання 

1 Індивідуальна робота №1 10/10% Після вивчення теми 1 

2 Індивідуальна робота №2 15/15% Після вивчення теми 2 

3 Індивідуальна робота №3 15/15% Після вивчення теми 3 

4 Індивідуальна робота №4 15/15% Після вивчення теми 4 

5 Індивідуальна робота №5 15/15% Після вивчення теми 5 

6 Екзамен  30/30%  



 

5.2.2. Критерії оцінювання 

 
Компонент Незадовільно Задовільно Добре Відмінно 

Індивідуальна ро-

бота №1 

<6 6-7 8-9 10 

Вимоги щодо за-

вдання в більшості 

не виконано.  

Вимоги щодо за-

вдання виконано 

не в повному об-

сязі, але в більшо-

сті виконано.  

Вимоги щодо за-

вдання виконано, 

але маються за-

уваження до ро-

боти.  

Вимоги щодо за-

вдання виконано, 

зауваження відсу-

тні.  

Індивідуальні ро-

боти №2…№5 

<9 9-11 12-14 15 

Вимоги щодо за-

вдання в більшості 

не виконано.  

Вимоги щодо за-

вдання виконано 

не в повному об-

сязі, але в більшо-

сті виконано.  

Вимоги щодо за-

вдання виконано, 

але маються за-

уваження до ро-

боти.  

Вимоги щодо за-

вдання виконано, 

зауваження відсу-

тні.  

Екзамен <18 18-22 23-27 28-30 

Вимоги щодо за-

вдання в більшості 

не виконано.  

Вимоги щодо за-

вдання виконано 

не в повному об-

сязі, але в більшо-

сті виконано.  

Вимоги щодо за-

вдання виконано, 

але маються за-

уваження.  

Вимоги щодо за-

вдання виконано, 

зауваження відсу-

тні.  

 

5.3. Формативне оцінювання  

 
Для оцінювання поточного прогресу у навчанні та розуміння напрямів подаль-

шого удосконалення передбачено 

 

 

Самооцінювання може використовуватися як елемент сумативного оцінювання, так і 

формативного оцінювання.  
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