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Вступ 

Програма вибіркової навчальної дисципліни «Технологія будівельних 
процесів при реконструкції будівель і споруд» складена у відповідності до 
освітньо-наукової програми підготовки здобувачів вищої освіти третього рівня за 
спеціальностю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». 

Предметом вивчення дисципліни є формування теоретичних та практичних 
навичок із організації, управління та контролю будівельних робіт під час ремонту 
та реконструкції будівель та споруд.  

Дисципліна базується на знаннях студентів, отриманих під час вивчення 
курсів “Будівельне матеріалознавство”, “Теоретична механіка”, “Опір матеріалів”, 
“Будівельна механіка”, “Будівельні конструкції”, “Металеві конструкції”, 
“Залізобетонні, кам’яні та армокам’яні конструкції”, “Конструкції з деревини і 
пластмас”, “Технологія будівельного виробництва”, “Організація будівництва” та 
“Зведення і монтаж будівель і споруд”.  

 

Анотація 

Дисципліна «Технологія будівельних процесів при реконструкції будівель і 
споруд» є складовою частиною підготовки фахівців будівельного напряму та буде 
корисною для здобувачів вищої освіти, які цікавляться сферою будівництва. 
Дисципліна направлена на формування знань із організації, управління та 
контролю будівельних робіт під час ремонту та реконструкції будівель та споруд.  

Ключові слова: технологія будівельних робіт, реконструкція, ремонт, 
підсилення, проект виконання робіт. 

 

Abstract 

Discipline «Technology of building processes in the reconstruction of buildings 

and structures» is an integral part of the specialists training in the construction direction 

and will be useful for students interested in the construction area. The discipline is aimed 

at creating in students’ knowledges on the organization, management and control of 

construction work during the repair and reconstruction of buildings and structures. 

Key words: construction technology, reconstruction, repair, reinforcing, work 

production plan. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів, 
відповідних ECTS – 

4,0 

Галузь знань 

19 “Архітектура та 
будівництво” 

Обов’язкова  
Спеціальність  

192 “Будівництво та 
цивільна інженерія” 

Модулів – 2 

Освітня програма  

“Промислове та 
цивільне будівництво” 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 1 2-й 2-й 

Індивідуальне 
навчально-дослідне 
завдання – курсова 

робота (фахова)  

Семестри 

3-й 3-й 

Лекції, год. 
14 2 

Практичні заняття, год. 
Загальна кількість 

годин - 120 
16 6 

Тижневих годин для 
денної форми 

навчання: 
аудиторних – 2,2; 

самостійної роботи 
студента– 4,1 

Рівень вищої освіти:  
третій  

(освітньо- науковий)  

 

Самостійна робота, год. 
60 82 

Індивідуальне завдання 

- 

Вид контролю  
залік залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 
роботи становить: 

для денної форми навчання – 35% до 65%, 

для заочної форми навчання – 10% до 90%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання дисципліни «Технологія будівельних процесів при 
реконструкції будівель і споруд» є загально-інженерна підготовка здобувачів вищої 
освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». 

У результаті вивчення дисципліни здобувач повинен 

– знати:  причини погіршення стану будівельних конструкцій; способи 
демонтажу, розбирання та руйнування конструкцій будівель і споруд; методи 
поліпшення властивостей основ будівель і споруд; методи підсилення та 
відновлення фундаментів, кам‘яних, бетонних, залізобетонних, металевих та 
дерев‘яних конструкцій; особливості технології та організації будівельних робіт 
при реконструкції та ремонті будівель і споруд; 

– вміти: визначати причини погіршення стану будівельних конструкцій; 
вибрати схему, методи та засоби по відновленню та підсиленню будівельних 
конструкцій; розробити проект виконання робіт при реконструкції або ремонті 
будівель і споруд. 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 (М1) 
Змістовий модуль 1 (ЗМ1)  

Технологія реконструкції  і ремонту будівель і споруд 

Тема 1. Загальні питання реконструкції будівель і споруд. 

Мета та основні завдання ремонту та реконструкції будівель і споруд. 

Причини ремонту та реконструкції будівель і споруд, корозія будівельних 
конструкцій та захист від неї. Оцінка доцільності та критерії економічної 
ефективності реконструкції будівель і споруд. 

Тема 2. Особливості технології та організації будівельних робіт при 
реконструкції та ремонті будівель і споруд.  

Особливості ремонту та реконструкції житлових, громадських та 
промислових об‘єктів. Інженерна підготовка до реконструкції. Особливості 
проекту виконання робіт при реконструкції або ремонті. Організація та управління 
реконструкцією будівель і споруд.   

Тема 3. Демонтаж, розбирання та руйнування конструкцій будівель і 
споруд. Переміщення будівель. 

Способи демонтажу, розбирання та руйнування конструкцій будівель і 
споруд, виконання робіт з демонтажу, розбирання та руйнування. Переміщення 
будівель. 

Тема 4.  Поліпшення властивостей основ будівель і споруд. Реконструкція та 
підсилення фундаментів. 

Причини погіршення стану основ будівель і споруд та методи їх усунення.  

Методи підсилення грунтів основи,  підсилення стрічкових та окремо стоячих 
фундаментів. Особливості виконання робіт при підсиленні грунтів основи та 
фундаментів. 
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Тема 5.  Реконструкція та підсилення кам‘яних конструкцій. 

Причини порушень та дефектів кам‘яних конструкцій. Підсилення кам‘яних 
конструкцій тяжами та влаштуванням обойм. Заміна кам‘яної кладки. Особливості 
виконання робіт при реконструкції та підсиленні кам‘яних конструкцій. 

Тема 6. Реконструкція та підсилення бетонних, залізобетонних 
конструкцій. 

Причини пошкоджень бетонних та залізобетонних конструкцій. Підготовка 
поверхонь до ремонту та підсилення. Підсилення балок, прогонів, кроквяних 
конструкцій; підсилення колон, плит та стін. Ремонт стиків збірних конструкцій. 
Особливості виконання робіт при реконструкції та підсиленні бетонних, 
залізобетонних конструкцій. 

Тема 7. Реконструкція та підсилення металевих конструкцій. 

Причини пошкоджень металевих конструкцій. Методи підсилення металевих 
конструкцій. Антикорозійних захист металевих конструкцій.    

Тема 8. Реконструкція та підсилення дерев‘яних конструкцій. 

Причини пошкоджень дерев‘яних конструкцій та їх захист. Методи 
підсилення дерев‘яних конструкцій.  

Тема 9. Реконструкція будівель і споруд без відновлення та підсилення 
конструктивних елементів. 

Перепланування, прибудова, надбудова приміщень. Теплоізоляція будівель. 
Внутрішнє опорядження та інженерне обладнання при реконструкції та ремонті.  

 

 

4. 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 ср л п лаб інд ср 

 

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

Модуль 1 

ЗМ1. Технологія реконструкції  і ремонту будівель і споруд 

Тема 1. Загальні 
питання реконструкції 
будівель і споруд 

8 1 1 - 

 

6 9 1 1 - 

 

7 

Тема 2. Особливості 
технології та організації 
будівельних робіт при 
реконструкції та 
ремонті будівель і 
споруд. 

8 1 1 - - 6 9 1 1 - - 7 

Тема 3. Демонтаж, 
розбирання та 
руйнування конструкцій 

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

будівель і споруд. 
Переміщення будівель. 
Тема 4.  Поліпшення 
властивостей основ 
будівель і споруд. 
Реконструкція та 
підсилення фундаментів. 

13 1 4 - - 8 16 - 2 - - 14 

Тема 5.  Реконструкція 
та підсилення кам‘яних 
конструкцій. 

11 2 2 - - 7 14 - 2 - - 12 

Тема 6. Реконструкція 
та підсилення 
бетонних, 
залізобетонних 
конструкцій. 

12 2 2 - - 8 14 - 2 - - 10 

Тема 7. Реконструкція 
та підсилення 
металевих конструкцій. 

11 2 2 - - 7 7 -  - - 6 

Тема 8. Реконструкція 
та підсилення 
дерев‘яних 
конструкцій. 

11 2 2 - - 7 7 -  - - 6 

Тема 9. Реконструкція 
будівель і споруд без 
відновлення та 
підсилення 
конструктивних 
елементів. 

10 2 2 - - 6 9 - - - - 9 

Разом – ЗМ1 90 14 16 - - 60 90 2 6 - - 82 

Усього годин 90 14 16 - - 60 90 2 6 - - 82 

 

5. Теми практичних задач 

№ 

з/п 
Тема заняття 

Кількість годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 

Ознайомлення з нормативною літературою в 
сфері ремонту, реконструкції, відновлення та 
реставрації будівель і споруд. 

2  

2 

Особливості проекту виконання робіт при 
реконструкції та ремонті будівель і споруд. 
Заміна існуючих конструкцій. 

2  
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3 

Методи підсилення грунтів основи. 

Особливості виконання робіт при підсиленні 
грунтів основи. 

2 1 

4 

Підсилення існуючих фундаментів. 
Особливості виконання робіт при підсиленні 
фундаментів. 

2 1 

5 

Підсилення кам‘яних конструкцій, заміна 
кам‘яної кладки. Особливості виконання робіт 
при реконструкції та підсиленні кам‘яних 
конструкцій. 

2 1 

6 

Підсилення бетонних та залізобетонних 
конструкцій. Ремонт стиків збірних 
конструкцій. Особливості виконання робіт при 
реконструкції та підсиленні бетонних, 
залізобетонних конструкцій. 

2 1 

7 
Методи підсилення металевих конструкцій. 
Антикорозійних захист металевих конструкцій. 2 1 

8 
Методи підсилення дерев‘яних конструкцій та 
їх захист від корозії. 2 1 

Разом з дисципліни 16 6 

 

6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів денної форми навчання: 
21 година – підготовка до аудиторних занять; 

9 годин - опрацювання тем програми, які не викладаються на лекціях; 
24 години – підготовка до контрольних заходів. 

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів заочної форми навчання: 
6 годин – підготовка до аудиторних занять; 

54 години - опрацювання тем програми, які не викладаються на лекціях; 
24 години – підготовка до контрольних заходів. 
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7. Завдання для самостійної роботи 

(питання, які не розглядались під час аудиторних занять) 
 

№ 

з/п 
Тема заняття 

Кількість годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

 

1 2 3 4 

1 

Тема 1. Загальні питання реконструкції 
будівель і споруд. Причини ремонту та 
реконструкції будівель і споруд; корозія 
будівельних конструкцій та захист від неї.  

- 4 

2 

Тема 2. Особливості технології та організації 
будівельних робіт при реконструкції та 
ремонті будівель і споруд. Особливості 
ремонту та реконструкції житлових, 
громадських та промислових об‘єктів. 
Організація та управління реконструкцією 
будівель і споруд.   

1 4 

3 

Тема 3. Демонтаж, розбирання та руйнування 
конструкцій будівель і споруд. Переміщення 
будівель. Способи демонтажу, розбирання та 
руйнування конструкцій будівель і споруд, 
виконання робіт з демонтажу, розбирання та 
руйнування. Переміщення будівель. 

- 8 

4 

Тема 4.  Поліпшення властивостей основ 
будівель і споруд. Реконструкція та підсилення 
фундаментів. Причини погіршення стану основ 

будівель і споруд та методи їх усунення.  
Методи підсилення грунтів основи,  підсилення 
стрічкових та окремо стоячих фундаментів. 
Особливості виконання робіт при підсиленні 
грунтів основи та фундаментів. 

2 10 

5 

Тема 5.  Реконструкція та підсилення 
кам‘яних конструкцій. Причини порушень та 
дефектів кам‘яних конструкцій. Підсилення 
кам‘яних конструкцій тяжами та влаштуванням 
обойм. Заміна кам‘яної кладки. Особливості 
виконання робіт при реконструкції та 
підсиленні кам‘яних конструкцій. 

1 8 

6 

Тема 6. Реконструкція та підсилення 
бетонних, залізобетонних конструкцій. 

Причини пошкоджень бетонних та 
залізобетонних конструкцій. Підготовка 
поверхонь до ремонту та підсилення. 

2 8 
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1 2 3 4 

Підсилення балок, прогонів, кроквяних 
конструкцій; підсилення колон, плит та стін. 
Ремонт стиків збірних конструкцій. 
Особливості виконання робіт при 
реконструкції та підсиленні бетонних, 
залізобетонних конструкцій. 

7 

Тема 7. Реконструкція та підсилення 
металевих конструкцій. Причини 
пошкоджень металевих конструкцій. 
Антикорозійних захист металевих конструкцій. 

1 3 

8 

Тема 8. Реконструкція та підсилення 
дерев‘яних конструкцій. Причини 
пошкоджень дерев‘яних конструкцій та їх 
захист.  

- 3 

9 

Тема 9. Реконструкція будівель і споруд без 
відновлення та підсилення конструктивних 
елементів. Перепланування, прибудова, 
надбудова приміщень. Теплоізоляція будівель. 
Внутрішнє опорядження та інженерне 
обладнання при реконструкції та ремонті. 

2 6 

Разом з дисципліни 9 54 
 

 

8. Методи навчання 

Під час лекційного курсу застосовується слайдова презентація (у програмі 
Power Point та Microsoft Word), а також використовуються плакати, макети та інші 
технічні засоби.  

На практичних заняттях використовуються державні норми та стандарти, 

довідкова література, макети елементів та споруд, розглядаються схеми, методи, 
засоби та особливості виконання робіт при  підсиленні окремих конструкцій. 

 

9. Методи контролю 

Контроль самостійної роботи проводиться: 
 з практичних занять – за допомогою перевірки виконаних завдань та усного 

опитування, 
 за індивідуальним навчально-дослідним завданням - за допомогою перевірки та 

захисту курсової роботи. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться в  
письмовій формі після вивчення кожної теми за білетами або тестами.  

Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній 
шкалі. 
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Критерії оцінювання результатів поточної роботи (завдань, шо виконуються 
на практичних, результати самостійної роботи студентів) проводиться у % від 
кількості балів, виділених на завдання, із заокругленням до цілого числа: 
 0% - завдання не виконано;  
 40% - завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 

або розрахункового характеру;  
 60% - завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках 

або в методиці;  
 80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
 100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента 
при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів є такі: 
 виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені робочою програмою 

навчальної дисципліни; 
 глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих 
літературних джерелах; 

 вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 
 характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, 

послідовність тощо); 
 вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних 

задач; 
 вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

 

10. Розподіл балів, що присвоюються здобувачам 

Теоретичне навчання (залік) 

Поточний контроль та самостійна робота Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 
100 

10 10 10 20 10 10 10 10 10 
 

Оцінювання за шкалою ECTS проводиться по закінченні сесії шляхом 
конвертації в оцінки ECTS кількості балів з навчальної дисципліни за нижче 
наведеною шкалою 

Шкала оцінювання  
Теоретичне навчання (залік) 

 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка за національною шкалою  

90 – 100 

зараховано 82 – 89 

74 – 81 
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64 – 73 

60 – 63 

35 – 59 
зараховано з можливістю повторного 

складання 

1 – 34 
зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 
 

Курсова робота 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною     шкалою для 
курсової роботи 

90 – 100 відмінно ( “5” ) 
82 – 89 

добре ( “4” ) 
74 – 81 

64 – 73 задовільно ( “3” ) 
60 – 63 достатньо ( “3” ) 

35 – 59 
незадовільно ( “2” ) з можливістю 

повторного складання 

1 – 34 
незадовільно ( “2” ) з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 

11. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни містить: 
- МВ 03-01-53. Методичні вказівки до курсової роботи з навчальної дисципліни 

«Технологія будівельних процесів при реконструкції будівель і споруд» для 
здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 192 
«Будівництво та цивільна інженерія»  освітньої програми «Промислове та 
цивільне будівництво» усіх форм навчання / Корнійчук О. І.  ̶  Рівне : НУВГП, 
2019.  ̶  22 с. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/12800/ 

- конспект лекцій на паперовому носії. 
- конспект лекцій на електронному носії. 
- слайдові презентації у Power Point. 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Бойко М.Д. Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений. 
Учебное пособие для вузов. Л.: Стройиздат, Ленигр. Отд-ние, 1986. – 256 с. 

2. Гавриляк А.Г. Технічна експлуатація, реконструкція і модернізація   будівель. 
– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 
2006. – 540 с. 

3. Савйовский В.В., Болотских О.Н. Ремонт и реконструкция гражданских 
зданий. – Харьков: ИД «Ватерпас», 1999. – 287 с. 

4. Шагин А.Л., Бондаренко Ю.В. и др. Реконструкция зданий и сооружений. 
Учебное пособие для строит. спец. вузов. – М.: Высшая школа, 1991. – 352с. 
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Допоміжна 

1. Беляков Ю. Й., Романушко Е. Г., Запорожченко С. А. Средства механизации 
при реконструкции промышленных зданий. – Киев: Будівельник, 1987. – 144с. 

2. Бліхарський З.Я. Реконструкція та підсилення будівель і споруд: Навчальний 
посібник. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська 
політехніка”, 2008. – 108 с. 

3. ДБН В.3.1-1-2002. Експлуатація конструкцій та інженерного обладнання 
будівель і споруд та систем життєзабезпечення. Ремонт і підсилення несучих і 
огороджувальних будівельних конструкцій та основ промислових будинків і 
споруд. – Київ: Державний комітет України з будівництва і архітектури, 2009. 

– 168 с.  
4. ДБН В.3.2-2-2009. Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт. – 

Київ: Мінрегіонбуд України, 2009. – 19 с. 
5. ДСТУ Б Д.2.2-46:2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на роботи при 

реконструкції будівель і споруд (Збірник 46) 
6. Збірники ДБН Д.2.5-1. Ресурсні елементні кошторисні норми на 

реставраційно-відновлювальні роботи. 
7. Збірники ДСТУ Б Д.2.4. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-

будівельні роботи. 
8. Клименко.  Є.В. Технічна експлуатація та реконструкція будівель і споруд: 

Навчальний посібник. – Київ: "Центр навчальної літератури", 2004. – 304 с. 
9. Кочерженко В.В., Лебедев В.М.  Технология реконструкции зданий и 

сооружений: Учеб. пособие. – Москва: Издательство Ассоциации строит. 
вузов, 2007. – 224 с.                 

10. Молодченко Г.А., Гринь В.И. Реконструкция и усиление зданий и 
сооружений. – К.: ИСИО, 1993. – 173 с.  

11. Панченко В.О.  Технологія зведення, ремонту і реконструкції спеціальних 
споруд: Підручник. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 327 с. 

12. Прядко Н. В. Обследование и усиление конструкций промышленных зданий: 
учеб. пособие. – Донецк: Норд-Пресс, 2010. – 267 c.  

13. Прядко Н.В. Обследование и реконструкция жилых зданий. Учебное пособие. 

– Макеевка: ДонНАСА, 2006. – 156 с. 
14. Руководство по организации строительного производства в условиях 

реконструкции промышленных предприятий, зданий и сооружений. – Москва: 
Стройиздат, 1982. – 223 с.  
 

13. Інформаційні ресурси 

До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять: 
1. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.rada.kiev.ua. 

2. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.kmu.gov.ua. 
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3. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 

(http://www.nuwm.edu.ua/MySql/). 

4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.nbuv.gov.ua. 

5. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.cbs.rv.ua. 

6. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київска, 44) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.libr.rv.ua. 

7. Цифровий репозиторій НУВГП / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ep3.nuwm.edu.ua/. 


