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Вступ 
Програма навчальної дисципліни «Реконструкція, 

відновлення та підсилення будівель і споруд» розроблена відповідно 
до ОНП за спеціальністю 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» 
для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня 
підготовки і охоплює всі змістові модулі з кількістю академічних 
годин, передбачених навчальним планом. Дисципліна вибіркова. 

Реконструкція будинків і споруд передбачає їхнє 
перероблення з метою часткової чи повної зміни функціонального 
призначення, встановлення нового ефективного обладнання, 
покращення забудови території відповідно до сучасних підвищених 
нормативних вимог. Вона є частиною загальної реконструкції 
виробничих підприємств чи міського району, житлового масиву, 
комплексу соціально-побутових, культурних закладів. 
 Будівлі і споруди в період запланованого терміну 
експлуатації повинні виконувати своє функціональне призначення, 
бути надійними і довговічними, створювати безпечні умови 
проживання , праці та відпочинку людей. Але в силу різних причин 
якісні показники будівель і інженерних споруд порівняно з часом 
погіршуються, що може призвести їх до непридатності і навіть до 
руйнування в процесі експлуатації.  
 Для вирішення питань щодо методів реконструкції будівель 
і споруд та питань продовження термінів їх експлуатації при втраті 
експлуатаційних якостей виконується оцінювання їхнього 
технічного стану, в процесі якого обстежуються всі елементи 
будівель і споруд, встановлюються їхні експлуатаційні показники та 
їх відповідність нормативним вимогам. За результатами обстежень 
розробляються проекти реконструкції, відновлення та підсилення 
будівель та споруд. 
 Навчальна дисципліна «Реконструкція, відновлення та 
підсилення будівель і споруд»» має комплексний характер, вона є 
логічним продовженням фахових дисциплін для освітньо-

кваліфікаційного рівня магістра  і має на меті допомогти здобувачам 
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти поглиблено 
оволодіти теоретичними основами, методами та засобами 
обстеження будівель і споруд, набути практичних вмінь з 
проектування реконструкції, відновлення і підсилення будівель і 
споруд.  
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 Предметом вивчення дисципліни є методи реконструкції 
будівель і споруд, технічний стан будівель і спору, види та причини 
пошкодження будівельних конструкцій, складання науково-

технічного звіту, проектування реконструкції, відновлення чи 
підсилення будівель і споруд, 

Анотація 

 Робоча програма передбачає вивчення теоретичного 
матеріалу, основи якого який викладені в п’ятьох темах. В першій 
темі розглядаються загальні питання реконструкції будівель і 
споруд, мета  та задачі реконструкції, оцінка доцільності та критерії 
економічної ефективності проектних рішень реконструкції. 
 Аналізу та класифікації пошкоджень будівельних 
конструкцій, будівель та споруд присвячений другий розділ. 
Розглядаються осадові деформації та загальні пошкодження  
будівель і інженерних споруд, корозія будівельних матеріалів і 
конструкцій, особливості пошкоджень конструкцій, виготовлений з 
залізобетону, металу, деревини та кам’яної кладки. Аналізуються 
характерні місця, в яких можуть виникати пошкодження та їхні 
причини.  
             Методика діагностування будівельних конструкцій та 
будівель і споруд в цілому розглядаються в третьому розділі. 
Висвітлюються етапи обстеження, методика виконання інженерних 
вишукувань, а також оцінювання технічного стану будівель і споруд 
за корозійним зношенням, за деформаціями, а також особливості 
оцінювання технічного стану конструкцій, виготовлених з різних 
матеріалів.  
  В п’ятому розділі наведені методи підсилення та 
відновлення конструкцій будівель і споруд, а також основ та 
фундаментів.   
 Набуття практичних вмінь в обстежені будівель і споруд, 
складані їх технічного стану та проектування підсилення та 
відновлення програмою передбачено на практичних заняттях.  

 Ключові слова: діагностика, оцінка технічного стану, 
паспортизація будівель і інженерних споруд, методи відновлення 
будівельних конструкцій, будівель та інженерних споруд 
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Annotation 
 The work program involves the study of theoretical material that 

is outlined in five topics. The general issues of the reconstruction of 

buildings and structures, the purpose and objectives of the reconstruction 

and the estimation of the expediency, the criteria of economic efficiency 

of the reconstruction design decisions are what the first topic deals with.  

 The second topic describes buildings and structures technical 

conditions, the reasons for its change over time, the basic requirements 

for buildings and structures, the aim and tasks of buildings and structures 

diagnosing. 

 The third topic is devoted to the analysis and classification of 

building structures damage. 

 Sedimentary deformations and general damages of buildings and 

engineering structures, corrosion of building materials and structures, 

particularity  structures damage that are made of reinforced concrete, 

metal, wood and masonry are reviewed. 

 The characteristic places, where can damages be appeared, and 

reasons of their appearance are analyzed. 

In the fourth topic the diagnosing technique of building structures and 

buildings and structures in general is inspected thoroughly. 

 The stages of the survey, the technique of performing engineering 

surveys, as well as the assessment of the technical condition of buildings 

and structures by corrosion wear, deformation, as well as features of the 

evaluation of the technical condition of structures made of different 

materials are covered. 

 The fifth topic describes the methods of reinforcing and restoring 

structures of buildings and structures, as well as foundations and 

foundations. 

 The acquisition of practical skills in the survey of buildings and 

structures, assessing their technical condition and designing 

reinforcement and restoration program is foreseen in the practical classes. 

 Keywords: reconstruction of buildings and structures, 

diagnostics, assessment of technical condition, methods of restoration and 

reinforcement of building structures, buildings and structures. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування  
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень вищої 
освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна фор-

ма навчання 

заочна фор- 

ма навчання 

Кількість 
кредитів - 3 

Галузь знань 

19 «Архітектура та 
будівництво» 

Спеціальність 

192 «Будівництво та 
цивільна інженерія» 

Вибіркова 

Рік підготовки 

1 - й 1 - й 

Модулів - 2 Семестр 

Змістових 
модулів - 5 

2 - й 2 - й 

Загальна 
кількість 

годин - 90 

Лекції 
14 4 

 Практичні 
Тижневих 
годин для 

денної форми 
навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної 
роботи – 6 

16 6 

Самостійна робота 

 

Рівень вищої освіти 

третій  (освітньо- 

науковий)) 

60 80 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

  

Вид контролю 

залік залік 

Примітка. Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної і  
                   індивідуальної роботи становить: 
                   для денної форми навчання – 50,0 % 

                   для заочної форми навчання – 12,5 %  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 Мета вивчення дисципліни: забезпечити здобувачам вищої 
освіти третього рівня можливість опанувати принципами реконструкції 
будівель і споруд, методикою діагностики будівельних конструкцій, 
будівель та споруд, оцінювання їхнього технічного стану, складання 
технічних звітів за результатами обстежень об’єктів архітектури, 
проектування реконструкції, підсилення та відновлення конструкцій, 
будівель та інженерних споруд в цілому. 
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 Завдання вивчення дисципліни: оволодіти теоретичними 
основами реконструкції будівель і споруд, діагностики будівель і споруд, 

набути практичних вмінь з технічного обстеження будівель та споруд та 
проектування їх підсилення або відновлення. 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен: 
 знати: основні положення законодавчих і нормативних 

документів щодо реконструкції, методики діагностики будівель і споруд, 

основи оцінювання технічний стану, методи проектування реконструкції, 
відновлення та підсилення будівель чи споруд; 

 вміти: виконати обстеження будівлі чи споруди, скласти 
науково-технічний звіт за результатами обстеження, оцінити технічний 
стан, виконати проект відновлення або  підсилення конструкцій чи будівлі 
або споруди в цілому. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 

 
Змістовий модуль 1 (ЗМ-1) 

Мета і задачі реконструкції, технічний стан та діагностування 
будівель і споруд 

 

Тема 1 (Т-1). Загальні питання реконструкції будівель та споруд. 
 Мета та основні завдання реконструкції будівель і споруд. 

Особливості реконструкції виробничих будівель і споруд. Довговічність 
та термін служби будівель і споруд. Оцінка доцільності та критерії 
економічної ефективності проектних рішень реконструкції. 
 

Тема 2 (Т-2). Технічний стан, мета і задачі діагностування 
будівель і споруд. 

 Основні вимоги до будівель і інженерних споруд. поняття 
технічного стану будівель і інженерних. зміна технічного стану під час 
експлуатації, умова надійної експлуатації, фактори, які впливають на 
технічний стан будівель і споруд. Відмови конструкцій, їх класифікація. 
Коефіцієнт інтенсивності відмов. 
Мета та задачі діагностики і паспортизації технічного стану будівель і 
споруд. Основні положення законодавчих та нормативних документів. 
 Служби нагляду за безпечною експлуатацією будівель і споруд. 
Види технічних оглядів будівельних конструкцій. Організація і виконання 
діагностування та паспортизації будівель і споруд. Охорона праці при 
обстеженні будівельних конструкцій.  
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Тема 3 (Т-3). Характерні пошкодження будівельних конструкцій, 
будівель та інженерних споруд. 

 Загальні пошкодження будівель і інженерних споруд, фізичне 
зношення та моральне старіння. Корозія будівельних матеріалів і 
конструкцій. Характерні пошкодження кам’яних конструкцій. 
Пошкодження металевих конструкцій та конструкцій з деревини. 
Особливості пошкоджень залізобетонних конструкцій. Пошкодження 
конструкцій фундаментів. Характерні місця виникнення пошкоджень в 
багатоповерхових та одноповерхових промислових будівлях. 
Пошкодження і руйнування інженерних споруд. 
 

Змістовий модуль 2 (ЗМ-2).  

Діагностування і оцінювання технічного стану, проектування 
відновлення та підсилення будівель і споруд. 

 

Тема 4 (Т-4). Діагностування будівельних конструкцій, будівель та 

споруд. 
 Етапи діагностування технічного стану будівельних конструкцій, 

будівель і споруд. Попереднє візуальне обстеження, інструментальне 
обстеження. Оцінювання деформацій, дефектоскопія окремих 
конструкцій. Вимірювання параметрів динамічних впливів на конструкції 
та споруди. Інженерні вишукування при обстеженні будівель. Фактичні 
навантаження та впливи. Обстеження і діагностика будівельних 
конструкцій (залізобетонних, дерев’яних, сталевих, фундаментів). 

Встановлення ступеня корозійного зношення (залізобетонні та 
кам’яні конструкції, сталеві конструкції), температурні впливи 
(залізобетонні і кам’яні конструкції, сталеві конструкції). Стан будівель і 
споруд після землетрусів, деформації будівель і споруд на просідаючих 
ґрунтах. Стан будівель на підроблюваних територіях. 

Допустимі деформації будівель і споруд. Граничні прогини і 
переміщення конструкцій. Оцінювання технічного стану залізобетонних, 
кам’яних, металевих та дерев’яних конструкцій (оцінювання на досвіді 
експлуатації, оцінювання пробним навантаженням, розрахункове 
оцінювання). Перевірні розрахунки основ і фундаментів у складних 
інженерно-геологічних умовах. Фізичне і моральне зношення будівель та 
інженерних споруд. 

Склад науково-технічного звіту. 
 

Тема 5 (Т-5). Підсилення та відновлення будівельних 
конструкцій, будівель та споруд. 

 Основні принципи підсилення та відновлення будівель і споруд. 
Підсилення основ та фундаментів. Розрахунок і конструювання 
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підсилення та відновлення залізобетонних конструкцій, підсилення 
розтягнутої та стиснутої зони згинальних елементів, підсилення 
стиснутих елементів. Підсилення кам’яних і армокам’яних конструкцій 
обоймами та залізобетонними рубашками. Розрахунок і конструювання 
підсилення металевих та дерев’яних конструкцій. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви 
змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьо
- 

го 

у тому числі усьо
-го 

у тому числі 
л п ін

д 

с.р
. 

л п інд
. 

с.р
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 (ЗМ-1) 

Тема 1. 
Загальні пи-

тання рекон-

струкції буді-
вель та спо-

руд. 

10 2 2  6 13 1   12 

Тема 2. Тех-

нічний стан, 
мета і задачі 
діагностуванн
я будівель і 
споруд 

14 2 2  10 18 1   12 

Тема 3. Харак-

терні пошкод-

ження буді-
вельних кон-

струкцій, бу-

дівель та 
споруд.  

18 2 4  14 15    18 

Змістовий модуль 2 (ЗМ-2) 

Тема 4. Діа-

гностування 
будівельних 
конструкцій, 
будівель та 
інженерних 
споруд. 

12 4 2  14 13  2  18 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 5. Під-

силення та 
відновлення 
будівельних 
конструкцій, 
будівель та 
інженерних 
споруд. 

20 4 6  16 15  4  22 

Всього годин 90 14 16  60 90 2 6  82 

 

5. Теми практичних занять 

Теми 

з/п 
 

Назва тем занять 

Кількість годин 

Форми навчання 

денна  заочна 

1 Аналіз варіантів реконструкції будівель 2 - 

2 Візуальні обстеження будівель 2 - 

3 Визначення рівня пошкодження залізо-

бетонних конструкцій внаслідок корозії 
4 - 

4 Складання звіту про обстеження 2 2 

5 Розрахунок підсилення конструкцій 6 4 

 

 

6. Завдання для самостійної роботи 

 Для аспірантів денної форми навчання години для самостійної 
роботи визначені із розрахунку витрат часу на опанування лекційного 
матеріалу та підготовки до практичних занять (0,5 години на 1 годину 
аудиторного заняття) та підготовки до контрольних заходів (всього 44 
години). 
 Для студентів заочної та дистанційної форм навчання самостійна 
робота включає теоретичне вивчення програмного матеріалу, підготовку 
до практичних занять та підготовку до складання заліку (всього 82 

години) 
7. Методи навчання 

 

Основний теоретичний матеріал дисципліни викладається на лекціях 
з наведенням прикладів реального технічного стану різноманітних 
будівель і споруд. В якості наочності використовуються мультимедійні 
засоби навчання, а також плакати і слайди. На практичних заняттях 
вирішуються конкретні питання обстеження конструкцій будівель і 
споруд, виконуються приклади складання звіту за результатами 
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обстеження. виконуються розрахунки підсилення різноманітних 
конструкцій. .  

зміст самостійного навчання полягає в підготовці до кожної лекції і 
практичного заняття та до контрольних заходів. 

 

8. Методи контролю 

 
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовуються такі методи оцінювання знань: 
- проведення модульних контрольних робіт після вивчення кожного 

змістового модуля за білетами або тестами; 
- усне опитування під час проведення практичних занять; 
- захист індивідуального завдання або контрольної роботи (для 

студентів заочної форми навчання). 
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

ЗМ-1 ЗМ-2 Всього 

Т-1 Т-2 Т-3 Т-4 Т-5  

100 10 15 15 25 35 

ЗМ-1, ЗМ-2 – змістові модулі 
                                      Т-1 – Т-5 – теми змістових модулів 

 

10. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни 
“Діагностика і паспортизація будівель і споруд” для студентів заочної 
форми навчання за спеціальністю “Промислове і цивільне будівництво”, 
(051 – 158) / В.Є. Бабич. – Рівне: НУВГП, 2015. – 27 с. 
2. Слайди на магнітних носіях з дисципліни “Діагностика, паспортизація 
та відновлення будівель і інженерних споруд”/ Бабич Є.М. – Рівне: 
НУВГП, 2016 р. 

11. Рекомендована література 
Основна 

1. Бабич Є. М., Караван В. В., Бабич В. Є. Діагностика, 
паспортизація та відновлення будівель і інженерних споруд: 
підручник.- Рівне: Волинські обереги, 2018. – 2018. – 176 с. 

2. Барашиков А. Я., Малишев О. М. Оцінювання технічного стану 
будівель та інженерних споруд.- К.: Основа, 2008.- 320 с. 

3.  Бліхарський З.Я. Реконструкція та підсилення будівель і споруд. 
–   Львів: «Львівська політехніка», 2008. – 108 с. 
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4. Ромашко В.М. Діагностика та відновлення будинків і споруд. 
– Рівне: НУВГП, 2011. – 287 с. 

Допоміжна 

1. ДБН В.3.1-1-2002. Ремонт і підсилення несучих і 
огороджувальних будівельних конструкцій і основ 
промислових будинків та споруд: Державний комітет 
України з будівництва і архітектури. – Київ, 2003 . – 82 с. 

2. ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013. Визначення класів наслідків 
(відповідальності) та категорії складності об’єктів 
будівництва. – Київ: Мінрегіон України, 2013. – 26 с. 

3. Правила обстежень, оцінки технічного стану та 
паспортизації виробничих будівель і споруд. Київ:  
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової 
політики України, 1998. 

4. 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.  

5. ДБН В.1.2-1-95 Система забезпечення надійності та безпеки 
будівельних об’єктів. Положення про розслідування 
причин аварій (обвалень) будівель, споруд, їх частин та 
конструктивних елементів. – Київ: Держком-

містобудування України, 1995. – 34 с. 
 

12. Інформаційні ресурси 

  
  1. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75)   
          /[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
           http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka  

          (http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php). 

  2. Електронний репозиторій НУВГП Режим доступу:  
           http://ep3.nuwm.edu.ua 

  3. http://www.libr.rv.ua/ – Рівненська державна обласна бібліотека. 
  4. http://www.library.snu.edu.ua/ – Наукова бібліотека.  
 5. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека  

ім. В.І. Вернадського. 
 

             Розробили:                          Є. М. Бабич 

                                                           В. В. Караван 
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