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ПЕРЕДМОВА 
Палітра будівельних матеріалів та конструкцій різного призна-

чення з кожним роком невпинно розширюється, з’являються нові 
конструктивні рішення будівель і споруд. Тому майбутній архітек-

тор повинен чітко уявляти конструктивний та формотворчий поте-

нціал новітніх матеріалів та конструкцій та застосовувати їх як при 

проектуванні нових, так і під час реновації існуючих архітектурних 

об’єктів.  

 

 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
Мета даної дисципліни полягає у формуванні навичок раціона-

льного вибору та креативного застосування новітніх будівельних 

матеріалів та конструкцій в різних конструктивних та будівельних 

системах для проектування та реновації будівель та споруд різного 

функціонального призначення. 

В результаті вивчення курсу студент повинен знати: 

• понятійно-термінологічний апарат в галузі сучасного архітекту-

рного матеріалознавства та архітектурного конструювання; 

• властивості та особливості використання в архітектурній прак-

тиці новітніх матеріалів (екологічно стійких матеріалів, ресурсо- 

та енергоефективних матеріалів, «розумних» матеріалів, тощо) 

та конструктивних елементів з їх використанням; 

• сучасні вимоги щодо раціонального вибору матеріалів та проек-

тування конструктивних вузлів (за оцінками вуглецевого сліду, 

життєвого циклу, енергетичних витрат на виробництво та екс-

плуатацію, тощо); 

• світовий і вітчизняний досвід, принципи проектування несучих 

та огороджувальних конструкцій, конструктивних вузлів буді-
вель та споруд, виходячи із функціональних, естетичних та ін-

ших властивостей використовуваних новітніх матеріалів. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: 

• формувати та аналізувати логічні зв’язки в рамках системи «ма-

теріал – виріб - конструкція - архітектурна форма - архітектур-

ний об’єкт»; 

• обґрунтовано та раціонально обирати матеріали та конструкції 
для проектування нових та реновації існуючих будівель і споруд 

різного функціонального призначення; 
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• вирішувати творчі задачі за умови обмеженої номенклатури ная-

вних матеріалів, зокрема місцевих матеріалів, ресурсо- та енер-

гоефективних будівельних матеріалів; 

• на основі отриманих знань приймати обґрунтовані та оригінальні 
проектні рішення, формуючи власні підходи до цілей і змісту ар-

хітектурної творчості. 
 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
В 10 семестрі студенти вивчають модуль «Новітні матеріали і 

конструкції», який складається з двох змістових модулів. В 11 семе-

стрі студенти вивчають модуль «Реновація будівель і споруд», який 

в свою чергу складається з трьох змістових модулів. Зміст навчаль-

ної дисципліни за модулями наведено в табл. 1 і 2. 

 

Таблиця 1 

МОДУЛЬ 1. НОВІТНІ МАТЕРІАЛИ І КОНСТРУКЦІЇ 

Змістовий  

модуль 1 

Роль та значення новітніх матеріалів в 

сучасній архітектурі 

1 2 3 

Тема 1 Палітра новітніх 

будівельних ма-

теріалів 

Матеріал і архітектурна творчість на су-

часному етапі. Порівняльний аналіз сучас-

них будівельних матеріалів залежно від 

походження, властивостей та функціона-

льного призначення. Новітні енерго- та 

ресурсоефективні матеріали і вироби: но-

вітні композиційні матеріали, екологічно 

стійкі матеріали, «розумні» матеріали 

Тема 2 Критерії та засо-

би вибору новіт-
ніх матеріалів  

Конструктивні, функціональні, формотво-

рчі, економічні, екологічні та інші фактори 

вибору матеріалу в архітектурному проек-

туванні. Оцінка життєвого циклу матеріа-

лу. Допоміжні засоби раціонального вибо-

ру матеріалів: бази даних, навчально-

виробничі програми: Cambridge 

Engineering Selector, Material Explorer та 

інші 
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продовження табл.  1 

1 2 3 

Змістовий  

модуль 2 

Новітні матеріали і конструкції 
в архітектурному проектуванні 

Тема 3 Новітні матеріа-
ли і конструкції 
несучих елемен-
тів будівель 

Новітні матеріали і конструкції елементів 
підземної частини будівель: ґрунтові осно-
ви, фундаменти. Новітні матеріали і конс-
трукції елементів наземної частини буді-
вель: каркасні системи (збірні, монолітні, 
збірно-монолітні), несучі стіни, системи з 
об’ємними блоками, системи зі стовбура-
ми жорсткості, оболонкові системи, пере-
криття, дахи, балкони, лоджії, площинні та 
просторові конструкції 

Тема 4 Новітні матеріа-
ли і конструкції 
огороджувальних 
елементів буді-

вель 

Ненесучі та самонесучі зовнішні стіни. 
Перегородки. Зовнішні світлопрозорі ого-
родження. Двері і ворота. Покрівлі 

Тема 5 Матеріали і конс-
трукції елементів 
опорядження та 
інженерного об-
ладнання будівель 

Зовнішнє опорядження будівель. Внутрі-
шнє опорядження стін та перегородок. Пі-
длоги. Стелі. Будівельні елементи інжене-
рного обладнання будівель 

 

Таблиця 2 
МОДУЛЬ 2. РЕНОВАЦІЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД 

Змістовий  

модуль 3 

Загальні уявлення про реновацію буді-
вель і споруд. Матеріали та методи від-

новлення несучої здатності конструк-

тивних елементів будівель і споруд 

1 2 3 

Тема 6 Загальні уяв-
лення про рено-
вацію будівель і 

споруд 

Понятійно-термінологічний апарат. Причи-
ни та цілі реновації будівель і споруд. Ме-
тоди реновації будівель і споруд 

Тема 7 Підготовка до 
реновації 

Оцінка стану будівельних конструкцій. Ін-
женерна підготовка до реновації. Руйнуван-
ня і розбирання будівельних конструкцій 
будівель і споруд 
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продовження табл. 2

1 2 3 

Тема 8 Матеріали і ме-
тоди захисту, 

відновлення не-
сучої здатності 
та посилення 

конструктивних 

елементів буді-
вель і споруд 

Покращення несучої здатності природних 

та штучних основ будівель. Посилення фу-

ндаментів. Захист, відновлення несучої 
здатності та посилення бетонних і залізо-

бетонних конструкцій. Ремонт та посилен-

ня кам’яних конструкцій. Ремонт та поси-

лення дерев’яних конструкцій. Ремонт та 

посилення металевих конструкцій 

Змістовий  

модуль 4 

Матеріали та методи влаштування  

тепло-, звуко- та гідроізоляції 
Тема 9 Матеріали та 

конструкції для 

влаштування 

теплоізоляції та 

звукоізоляції 

Загальні вимоги до теплоізоляції огоро-

джувальних конструкцій. Приклади з архі-
тектурно-будівельної практики. Способи 

теплоізоляції зовнішніх стін та перегоро-

док. Теплоізоляція перекриттів та покрит-
тів. Усунення промерзання стін. Матеріали 

та методи влаштування звукоізоляції 
Тема 10 Матеріали та 

конструкції для 

влаштування 

гідроізоляції 

Гідроізоляція фундаментів і стін. Ремонт 
покрівель 

Змістовий  

модуль 5 

Матеріали і конструкції для перепла-

нування приміщень, влаштування на-

дбудов, благоустрою територій 

Тема 11 Матеріали і 
конструкції для 

перепланування 

приміщень 

Можливі види перепланувань приміщень. 

Переобладнання підвальних та горищних 

приміщень. Влаштування перегородок з 
різних матеріалів 

Тема 12 Матеріали і 
конструкції 
влаштування 

надбудов та 

прибудов 

Види надбудов. Влаштування мансардних 

поверхів. Види прибудов. Комбінування 

надбудов та прибудов. 

Тема 13 Матеріали і 
конструкції для 

благоустрою  

Елементи розбирання будівель та їх повто-

рне використання. Матеріали і конструкції 
сховищ для побутових та будівельних  
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продовження табл. 2

1 2 3 

 територій. За-
ходи охорони 
навколишнього 
середовища 

відходів. Шумозахисні конструкції. Матері-
али і конструкції для озеленення дахів і фа-
садів. Матеріали і конструкції для благоус-
трою територій 

 

 

3. ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
Під час практичних занять студенти оглядають зразки новітніх 

архітектурних матеріалів, знайомляться із інформацією технічного 
та рекламного змісту, що стосується функціональних, естетичних та 
інших властивостей матеріалів, з прикладами проектної, в тому чи-
слі реноваційної, практики, періодичною та довідковою літерату-
рою, в якій представлено новітні конструктивні елементи і вузли; 
вивчають методи раціонального вибору матеріалів. Отримані дані 
використовують під час виконання під час курсового проектування. 

Теми практичних занять представлено в табл. 3. 
Таблиця 3 

Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми  
Кількість 
годин 

1 2 3 

10 семестр 

1 Вхідний модульний контроль. Вивчення критеріїв 
вибору матеріалів різного призначення  

2 

2 Вибір новітніх матеріалів несучих та огороджува-
льних конструкцій. Конструювання несучих та 
огороджувальних елементів будівель з викорис-
танням новітніх матеріалів 

2 

3 Вибір матеріалів для опорядження фасадів та вну-
трішнього опорядження стін і стель, влаштування 
підлог. Презентації  та обговорення ІНДЗ №1 

2 

4 Пошук новітніх («зелених», «розумних» та ін.) 
будівельних матеріалів як альтернативи традицій-
ним матеріалам. Вивчення прикладів конструкти-
вних рішень будівель і споруд з використанням 
новітніх будівельних матеріалів.  Презентації та 
обговорення ІНДЗ №1 

2 
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продовження табл. 3 

1 2 3 

5 Вивчення прикладів конструктивних рішень буді-
вель і споруд Розробка ескізів конструктивних ву-

злів стін та дахів.  

2 

6 Розробка ескізів конструктивних вузлів перекрит-
тів та підлог. Проміжний модульний контроль №1 

2 

11 семестр  

7 Відновлення несучої здатності конструктивних 
елементів будівель і споруд. Вивчення прикладів 
конструктивних рішень будівель і споруд.  

2 

8 Влаштування теплоізоляції та гідроізоляції буді-
вель. Вивчення прикладів конструктивних рішень 

2 

9 Вивчення прикладів конструктивних рішень пере-
планування приміщень. Презентації  та обгово-
рення ІНДЗ №2 

4 

10 Вивчення прикладів конструктивних рішень вла-
штування надбудов 

4 

11 Розробка ескізів можливих конструктивних рі-
шень при реновації житлових будівель масових 
серій 

2 

12 Вивчення прикладів архітектурно-планувальних 
рішень благоустрою територій. Проміжний моду-
льний контроль №2 

2 

 

 

4. ВСТУПНИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 
Метою проведення вступного модульного контролю є оцінка за-

лишкових знань студентів, отриманих під час вивчення дисциплін 
інженерного-конструктивного циклу на попередніх курсах. Вступ-
ний модульний контроль проводиться на першій лекції або практи-
чному занятті у формі письмової роботи. Передбачається викорис-
тання завдань відкритого типу, у відповідях на які студенти викори-
стовують довільний виклад матеріалу. Загальна кількість питань 
5..10.  
Приклади питань. вступного модульного контролю: 

1. Наведіть 2-3 приклади опоряджувальних матеріалів на основі 
відходів (будівельних, побутових та ін.). 
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2. Які матеріали вважаються «зеленими»? Наведіть приклади таких 
матеріалів.  

3. Які матеріали вважаються «розумними»? Наведіть приклади та-
ких матеріалів. 

4. Які різновиди конструкцій залежно від зусиль, що ними сприй-
маються, вам відомі? залежно від співвідношення розмірів вам 
відомі? 

5. Які види конструктивних систем будівель вам відомі? 
6. Які властивості притаманні матеріалам для несучих конструк-

цій? огороджувальних конструкцій?  теплоізоляційним матеріа-
лам? гідроізоляційним матеріалам?  матеріалам для опорядження 
фасадів? матеріалам для внутрішнього опорядження стін і пок-
риття підлог? 

7. Замалюйте принципову схему покрівлі, яка експлуатується. Поз-
начте основні шари. 

8. Замалюйте принципову схему м’якої покрівлі по бетонній осно-
ві. Позначте основні шари. 

9. Замалюйте принципову схему стіни при влаштуванні теплоізо-
ляції на її зовнішній поверхні. 

10.  Замалюйте схематично розріз цегляної стіни при влаштуванні 
теплоізоляції всередині конструкції. 

11.  Замалюйте схематично розріз стіни при влаштуванні теплоізо-
ляції на внутрішній її поверхні. 

12.  Вкажіть переваги та недоліки влаштування теплоізоляції на зов-
нішній поверхні огороджувальної конструкції.  

13.  Вкажіть переваги та недоліки влаштування теплоізоляції всере-
дині конструкції. 

14.  Вкажіть переваги та недоліки влаштування теплоізоляції на вну-
трішній поверхні огороджувальної конструкції. 

15.  Намалюйте принципову схему конструкції вентильованої 
стіни з навісним облицюванням (вентильованим фасадом). 

16.  Намалюйте принципову схему конструкції утепленої стіни із 
штукатурним опорядженням («мокрим» фасадом). 

17.  Замалюйте принципову схему підлоги по бетонній основі з пар-
кетним покриттям. Вкажіть основні шари. 

18. Замалюйте принципову схему кріплення елементів планарного 
(спайдерного) скління. 
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5. ПРОМІЖНІ МОДУЛЬНІ КОНТРОЛІ 
В 10 та 11 семестрах студенти виконують проміжні модульні ко-

нтролі, які представляють собою тестування за змістом лекцій. Ви-

конання завдань проміжних модульних контролів є обов’язковою 

умовою допуску до заліку (екзамену). 

 

5.1. Проміжний модульний контроль №1 
Проміжний модульний контроль №1 проводиться наприкінці 10 

семестру у вигляді тестів за змістом лекцій змістових модулів №1 і 
2. Передбачається використання завдань різних типів: 

- закритого типу (множинний вибір, альтернативний вибір, вста-

новлення відповідності, встановлення послідовності, тощо); 

- відкритого типу (довільний виклад, доповнення). 

Приклади тестових завдань  наведено в табл. 4. 

 

Таблиця 4 

Приклади тестових завдань до проміжного модульного  

контролю №1 

Тип Питання Варіанти відповідей 

1 2 3 

закритий з 
множинним 

вибором 

Які з наведе-

них нижче ма-

теріалів відно-

сяться до “ро-

зумних”? 

а) сплави з пам’яттю форми;  

б) світлопроникний бетон; 

в) самовідновлюваний бетон; 

г) аерогель 

закритий з аль-

тернативним 

вибором 

Екологічно стійкі матеріали як правило є більш 

дешевими, ніж традиційні матеріали 

закритий з 
встановленням 

послідовності 

Розташуйте 

матеріали в 

порядку зрос-

тання їхньої 
екологічної 
стійкості 

а) традиційна керамічна порожни-

ста цегла, 

б) керамічні блоки «Поротерм»;  

в) сталеві елементи несучих конс-

трукцій; 

г) солом’яні блоки 

закритий з 
встановленням 

відповідності 

Вкажіть, до 

яких груп за 

видом армува-

льного  

а) гіпсокартон-

ний лист  
б) залізобетона 

панель; 

1) макродиспер-

сна; 

2) волокниста 

хаотично  
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продовження табл. 4 

1 2 3 

 компоненту 
належать на-
ступні ком-
позитні ма-
теріали 

в) піностиролбе-

тон; 
г) світлопроник-

ний бетон 

армована; 

3) скелетна; 
4) шарувата 

відкритий з до-
вільним викла-

дом 

Накресліть принципову схему влаштування венти-
льованого фасаду з облицюванням з HPL- панелей, 

позначте основні шари конструкції 
відкритий з до-
повненням 

Накресліть від-
сутні та назвіть 
всі основні еле-
менти  констру-
кції стику плос-
ких збірно-
монолітних сті-
ни Filigran «Ар-
мована стіна» 

 

 
 

5.2. Проміжний модульний контроль №2 

Проміжний модульний контроль №2 проводиться наприкінці 11 
семестру у вигляді тестування за змістом лекцій змістових модулів 
№3-5. Приклади тестових завдань наведено в табл. 5. 

Таблиця 5 
Приклади тестових завдань до проміжного модульного  

контролю №2 

Тип Питання Варіанти відповідей 

1 2 3 

закритий з 
множинним 
вибором 

Який вид реноваційних 
робіт передбачає підви-
щення теплозахисних 
властивостей огороджу-
вальних конструкцій до 
сучасних нормативних 
вимог без конструктив-
них змін самої будівлі? 

а) комплексна санація;  
б) термореновація; 
в) термореконструкція; 
г) термічна модернізація 
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продовження табл. 5 

1 2 3 

закритий з 
альтернатив-
ним вибором 

Ремонт будівлі передбачає підвищення теплозахис-
них властивостей огороджувальних конструкцій до 
сучасних нормативних вимог без конструктивних 
змін самої будівлі 

закритий з 
встановленням 
послідовності 

Розташуйте етапи 
виконання рено-
ваційних робіт в 
логічній послідо-

вності 

а) техніко-економічна оцінка ре-
конструктивних заходів; 
б) виконання реновацій них робіт 
та авторський нагляд;  
в) передпроектне дослідження; 
г) розробка проектної пропозиції 

закритий з 
встановленням 
відповідності 

Вкажіть відповід-
ність між ознака-
ми зносу та приб-
лизним складом 
робіт по їх усу-
ненню для де-

рев’яних неошту-
катурених перек-

риттів 

а) сильне уражен-
ня деревини гни-
лизною, поздовжні 

та поперечні 
тріщини, розша-
рування, чисельні 
сколи у вузлах 
з’єднання балок, 

прогин балок і про-
гонів;  

б) зазори і щілини 
між дошками 

настилу, прогин 
балок і настилів; 
в) ураження верх-
ніх шарів деревини 
грибком, невеликі 
тріщини, часткові 
відколи у вузлах 
з’єднання балок з 
настилом, прогин 
балок і прогонів 

1) зазори і 
щілини між 
дошками 

настилу, про-
гин балок і 
настилів; 

2) підсилення 
балок, розби-
рання і ре-

монт частини 
перекриття; 

3) повна 
заміна пере-

криття 

відкритий з 
довільним ви-

кладом 

1. Замалювати схему консольного кріплення стінок 
виїмок при ремонті та посиленні стін фундаментів. 
2. Замалювати дві схеми конструктивних рішень 

посилення металевих балок 
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продовження табл. 5 

1 2 3 

відкритий з 
доповненням  

Підписати позначення 
на схемі посилення 
цегляного простінку 
армоцементною обой-
мою 

 

 

6. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ 
ЗАВДАННЯ (ІНДЗ) 

6.1. ІНДЗ №1. Вивчення архітектурного потенціалу новітніх 

матеріалів і виробів 

В рамках вивчення модуля «Новітні матеріали і конструкції» 

студенти виконують ІНДЗ №1, присвячене дослідженню потенціалу 

новітніх архітектурних матеріалів різного призначення, які 
з’явилися на ринку протягом останніх років і вже знайшли своє ви-

користання в архітектурній практиці.  
Завдання полягає у самостійному вивченні номенклатури новіт-

ніх матеріалів, які вже використовуються, або мають потенціал до 

використання в сучасній архітектурній практиці. 
Студент довільно, або за вказівкою викладача, обирає один з но-

вітніх матеріалів і виконує презентацію на тему: «<назва матеріалу 

або торгівельної марки> та його архітектурний потенціал».  

За обраною темою студент готує доповідь, яка супроводжується 

презентацією. Основними питаннями, які має висвітлити студент, є: 
1. Компонентний склад та спосіб виготовлення матеріалу.  

2. Класифікаційні ознаки матеріалу (походження, вид, основне при-

значення, тощо). 

3. Властивості матеріалу (функціональні, естетичні, економічні, 
екологічні та інші). 

4. Можливі сфери архітектурного використання матеріалу. 

Доповідь має містити стійке обґрунтування класифікаційних 

ознак матеріалу, елементи аналізу його переваг і недоліків. 

Презентація повинна містити якісний ілюстративний матеріал. 

Основну увагу слід приділяти особливостям використання матеріа-

лу в складі конструктивних елементів будівлі: демонстрації розрізів 
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несучих та огороджувальних конструкцій, конструктивних вузлів. 

Можливе включення до складу презентації коротких відеороликів.  

Презентація обов’язково має містити титульний слайд з назвою, 

ПІП виконавця і керівника та список використаних інформаційних 

джерел. 

Доповіді студенти представляють на практичних заняттях в по-

рядку черговості, встановленому заздалегідь і погодженому з ви-

кладачем. У випадку неготовності студента до представлення допо-

віді у заявлений термін з неповажних причин викладач залишає за 
собою право знижувати кінцеву оцінку.  

Тривалість доповіді – 7…10 хв для спеціалістів  і 15…20 хв для 

магістрів. 

Наприкінці семестру староста групи формує CD-диск з ІНДЗ всіх 

студентів групи, який здає. Назва кожного файлу повинна складати-

ся з прізвища студента і короткої назву презентації, наприклад, 

Кравчук_Світлопроникний бетон, формат файлів –ppt, pptx, pdf. 

 

6.2. ІНДЗ №2. Архітектурно-будівельні та інженерно-

конструктивні особливості реноваційних заходів  

В рамках вивчення модуля «Реновація будівель і споруд» студе-

нти виконують ІНДЗ №2, присвячене вивченню особливостей вико-

ристання новітніх архітектурних матеріалів в реноваційній діяльно-

сті. Форма виконання - доповідь із мультимедійною презентацією. 

Вимоги до підготовки і представлення аналогічні наведеним в п.6.1. 

Тему студент доповіді студент обирає самостійно або за вказів-

кою викладача. Вона може стосуватися може стосуватися як архіте-

ктурно-планувальних особливостей реновації будівель і споруд, так 

і інженерно-конструктивних особливостей реновації. Можливий 

розгляд конкретних архітектурних об’єктів, а також узагальнення 

новітніх технологічних досягнень в галузі реновації. 
Приклади тем наведено нижче: 

1. Реконструкція відбудованої пам’ятки сакральної архітектури: 

Швейцарська церква в Лондоні. 
2. Розширення будівлі з використанням металевих контейнерів. 

3. Реновація міської забудови: житловий комплекс в Мюнхені. 
4. Реновація недобудованого об’єкту: адміністративна будівля в 

Стамбулі. 
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5. Матеріали і конструкції пасивних будівель. 

6. Реновація промислової зони: торгівельний центр в Лозанні. 
7. Рециклінг будівельних матеріалів: проект дитячого садка з вико-

ристанням вторинного бетону. 

8. Новітні матеріали для термореновації будівель. 

9. Потенціал і труднощі вторинного використання матеріалів в бу-

дівництві. 
 

 

7. ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 

Підсумковий модульний контроль передбачає перевірку засво-

єння як теоретичної, так і практичної частин дисципліни. До складу 

завдання підсумкового модульного контролю входять 2 теоретич-

них та 2 практичних завдання, що стосуються змісту дисципліни. 

Приклади теоретичних завдань: 

1. Новітні композиційні матеріали: різновиди, властивості, перева-

ги і недоліки. 

2. Основні критерії вибору матеріалу для несучих та огороджува-

льних конструкцій. 

3. Основні критерії вибору матеріалу для опорядження та інженер-

них систем будівель. 

4. Екологічні аспекти вибору архітектурних матеріалів. Допоміжні 
засоби раціонального вибору матеріалів: бази даних, навчально-

виробничі програми. 

5.  Новітні матеріали і конструкції елементів підземної частини бу-

дівель: основи, фундаменти. 

6.  Новітні матеріали і конструкції елементів наземної частини бу-

дівель: каркаси з різних матеріалів. 

7. Новітні матеріали і конструкції елементів наземної частини бу-

дівель: несучі стіни. 

8.  Новітні матеріали і конструкції перекриттів.  

9. Новітні матеріали і конструкції дахів. 

10.  Новітні матеріали і конструкції елементів наземної частини бу-

дівель: балкони, лоджії, еркери. 

11. Новітні матеріали і конструкції елементів наземної частини бу-

дівель: площинні конструкції. 
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12. Новітні матеріали і конструкції елементів наземної частини бу-

дівель: просторові конструкції. 
13.  Новітні матеріали і конструкції огороджувальних елементів бу-

дівель: ненесучі та самонесучі зовнішні стіни.  

14.  Новітні матеріали і конструкції огороджувальних елементів бу-

дівель: перегородки.  

15.  Новітні матеріали і конструкції зовнішніх світлопрозорих ого-

роджень.  

16.  Новітні матеріали і конструкції дверей і воріт. 
17.  Новітні матеріали і конструкції для влаштування покрівлі. 
18.  Новітні матеріали і конструкції елементів зовнішнього опоря-

дження будівель. 

19.  Новітні матеріали і конструкції елементів внутрішнього опоря-

дження стін і перегородок. 

20.  Новітні матеріали і конструкції елементів опорядження підлог і 
стель. 

21.  Новітні матеріали і конструкції інженерного обладнання буді-
вель.  

22.  Різновиди реноваційних робіт: Основні терміни і визначення. 

23.  Основні причини виконання реноваційних робіт. 
24.  Основні напрямки виконання реновації будівель і споруд. 

25.  Основні напрямки реноваційних процесів житлових будівель 

ранньої забудови.  

26. Конструктивно-технологічні рішення при реновації житлових 

будівель старої забудови (1920-1956 рр.) 

27.  Конструктивно-технологічні рішення реноваційних заходів жи-

тлових будівель перших масових серій.  

28.  Архітектурно-планувальні та інженерно-конструктивні особли-

вості реновації громадських будівель різного призначення. 

29.  Архітектурно-планувальні та інженерно-конструктивні особли-

вості реновації промислових будівель. 

30.  Інженерна підготовка до реновації.  
31.  Руйнування і розбирання будівельних конструкцій будівель і 

споруд.  

32.  Матеріали і методи посилення ґрунтів основ будівель.  

33.  Матеріали і методи посилення фундаментів будівель і споруд. 

34.  Захист та відновлення поверхонь бетонних і залізобетонних 

конструкцій, ремонт стиків. 
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35.  Методи посилення бетонних і залізобетонних конструкцій  

36.  Ремонт та посилення кам’яних конструкцій.  

37.  Ремонт та посилення дерев’яних конструкцій.  

38.  Ремонт та посилення металевих конструкцій.  

39.  Матеріали та конструкції для влаштування теплоізоляції 
будівель. Усунення промерзання стін.  

40.  Матеріали та методи влаштування звукоізоляції приміщень.  

41.  Матеріали та конструкції для влаштування гідроізоляції фунда-

ментів, стін, покрівель.  

42.  Матеріали і методи для перепланування приміщень.  

43.  Матеріали і конструкції для влаштування надбудов.  

44.  Матеріали і конструкції прибудов. 

45.  Матеріали і конструкції елементів благоустрою територій.  

46.  Елементи розбирання будівель та їх повторне використання.  

47.  Шумозахисні конструкції. Споруди для утилізації відходів, 

очищення грунту. 

48.  Матеріали і конструкції озеленення дахів і фасадів. Влаштуван-

ня зимових садів.  

2. Приклади практичні завдань: 

1. Схема влаштування вентильованого фасаду із навісним облицю-

ванням з HPL-панелей. 

2. Схема опорядження фасаду з рухомим кріпленням утеплювача і 
товстошаровою штукатуркою. 

3. Схема з’єднання металевих сандвіч-панелей в шпунт. 
4. Конструкція фальш-підлоги. 

5. Конструкція вузла «Армована стіна» зі збірно-монолітних залізо-

бетонних панелей. 

6. Конструкція вентильованого фундаменту системи MODULO. 

7. Схема влаштування ступінчастого фундаменту для прибудови. 

8. Конструктивна схема надбудови мансардного поверху однорівне-

ва рамна з металевого каркасу. 

9. Конструктивна схема прибудування лоджій на місці балконів. 

10. Конструктивна схема прибудованого утепленого еркера до па-

нельної житлової будівлі масової серії. 
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8. КУРСОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

8.1. Курсова робота №1. Деталізація конструктивного рішен-

ня архітектурного проекту 

В 10 семестрі студенти виконують курсову роботу під загальною 

назвою «Деталізація конструктивного рішення проекту (назва буді-
влі або споруди)».  

Головне завдання курсової роботи полягає у детальній розробці 
конструктивних та архітектурно-конструктивних елементів, конс-

труктивних вузлів будівлі, виходячи із функціональних, естетичних, 

економічних та інших властивостей використовуваних новітніх ма-

теріалів. 

Вибір архітектурного вирішення вихідної будівлі виконується 

студентом самостійно. Одним із можливих варіантів є архітектурні 
вирішення будівель, попередньо розроблених студентом у власних 

курсових проектах або бакалаврській роботі. 
Курсова робота складається з пояснювальної записки, виконаної 

на стандартних аркушах формату А4 відповідно до вимог ЄСКД 

об'ємом 20...30 сторінок, та графічної частини, виконаної на аркуші 
формату А1 або двох аркушах формату А2. 

Схематичні креслення розрізів несучих та огороджувальних 

конструкцій (стін, перекриттів, покриттів, сходів, перегородок, пок-

рівлі, вікон, дверей), основних конструктивних вузлів будівлі, вуз-
лів примикання конструктивних елементів (стіна - фундамент, стіна 
- перекриття, стіна - стіна, стіна – дах, тощо) виконуються на окре-

мих аркушах формату А4 в масштабах 1:50-1:25 і подаються в дода-

тках. 

Вибір матеріалів і конструктивних рішень має бути чітко обґру-

нтований, наведено функціонально-технічні, естетичні, екологічні 
та інші характеристики основних обраних матеріалів (конструкцій-

них, опоряджувальних, гідро-, тепло-, звукоізоляційних та інших). 

Орієнтовний зміст пояснювальної записки: 

Вступ. 

1. Функціональне призначення будівлі. 
2. Опис будівельної і конструктивної систем. 

3. Обгрунтування вибору матеріалів та конструктивних рішень ос-

новних несучих елементів.  

4. Вибір матеріалів та конструктивних рішень для основних огоро-

джувальних елементів та вузлів.  
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Список використаної літератури. 

Додатки. 

В графічній частині роботи мають бути представлені плани і ро-

зрізи будівлі із позначеними на них вузлами, а також креслення са-

мих вузлів.  

Орієнтовний зміст графічної частини: 

- розріз(-и) будівлі із позначеними на них вузлами; 

- план(-и) будівлі із позначеними на них вузлами; 

- розрізи основних конструктивних вузлів та елементів будівлі  - 
не менше п’яти (за вибором студента і узгодженням із виклада-

чем). 

Приклади фрагментів  графічної частини наведено в додатку А. 

Під час виконання курсової роботи від студента очікується: 

• інтенсивна робота із сучасною літературою та Інтернет-

джерелами з даної теми (в т.ч. заявленими в списку літератури);  

• обов’язкове застосування новітніх архітектурних матеріалів, об-

раних, зокрема, на основі баз даних матеріалів на зразок 

Materials Explorer, тощо;  

• застосування нетривіальних архітектурно-конструктивних рі-
шень, пов’язаних із використанням новітніх будівельних матері-
алів («зелених» матеріалів, «розумних» матеріалів), тощо. 

 

8.2. Курсова робота №2. Концепція реновації житлової будів-

лі масової серії з використанням новітніх матеріалів і констру-

кцій 

Метою даної курсової роботи є розробка архітектурно-

планувальних та інженерно-конструктивних заходів по комплексній 

реновації житлових будівель найбільш поширених в Україні масо-

вих серій. 

Завдання включає основні характеристики серії будівлі, стосовно 

якої виконуються реноваційні заходи, план секції та фасадів (див. 

Додаток Б). Вихідні дані по завданню визначаються викладачем, 

або самостійно обираються студентом та погоджуються із виклада-

чем. 

Приклади можливих реноваційних заходів: 

• ремонт стиків в великопанельних будинках,  

• оновлення покриття даху,  
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• засклення і/або розширення балконів, заміна козирків над вхо-

дом і вхідних дверей; 

• заміна вікон;  
• виконання робіт зі звукоізоляції квартир; 

• виконання надбудови (мансардного поверху); 

• виконання прибудови побутового призначення (магазин, аптека, 

кафетерій, тощо); 

• інші енергозберігаючі заходи: виконання термореновації фаса-

дів, горищ, дахів, підвалів, заміна елементів освітлення сходових 

клітин. 

Загальна кількість реноваційних заходів повинна бути не менше 

чотирьох. 

Курсова робота складається з пояснювальної записки, виконаної 
на стандартних аркушах формату А4 відповідно до вимог ЄСКД 

об'ємом 20...30 сторінок, та графічної частини виконаної на арку-

шах формату А1…А2.  

Орієнтовний зміст пояснювальної записки: 

Вступ. 

1. Загальна характеристика будівель даної серії.  
2. Архітектурно-планувальне рішення будівлі та його недоліки. Си-

туаційна схема та фотоматеріали (якщо наявні). 
2. Інженерно-конструктивна характеристика будівлі та її недоліки. 

3. Обґрунтування реноваційних заходів. 

4. Зміна планувальної структури (конструктивні заходи щодо поси-

лення несучих конструкцій). 

5. Виконання надбудови (прибудови). 

6. Конструктивні елементи надбудов (прибудов) (матеріали, конс-

трукції). 
7. Енергозберігаючі заходи. 

Висновки. 

Список використаної літератури.  

Додатки. 

Орієнтовний зміст графічної частини: 

- план типового поверху (секції) існуючого стану житлового бу-

динку; 

- план типового поверху (секції) після реновації житлового будин-

ку; 

- головний та бічний фасади житлового будинку до реновації; 
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- головний та бічний фасади житлового будинку після реновації; 
- розрізи характерних конструктивних елементів (конструкція зо-

внішньої стіни будинку після термореновації, примикання при-

будови, тощо) – 3-4 схеми; 

- характерні конструктивні розрізи по зовнішній стіні, мансарді, 
прибудові, добудові. 
Приклади окремих креслень наведено в додатку В. 

За необхідності окремі креслення розміщують в додатках пояс-

нювальної записки на аркушах формату А3…А4. 

Виконання курсової роботи передбачає: 
• аналіз існуючого планувального рішення з точки зору складу 

приміщень в кожній квартирі, просторових габаритів всіх при-

міщень, функціональних зв'язків між окремими приміщеннями; 

• визначення конструктивної схеми будівлі, чітко розмежувавши 

несучі стінові конструкції та перегородки; 

• обґрунтування доцільності збереження/зміни існуючої кількості 
кімнат в квартирі; 

• обґрунтування доцільності збереження/зміни існуючої кількості 
квартир в межах поверху; 

• визначення потреби в реконструкції інженерного обладнання із 
збереженням чи без збереження місця розташування основних 

інженерних комунікацій; 

• визначення видів і методів реновації. 
Від студента очікується: 

• вибір нетривіальних архітектурно-планувальних та інженерно-

конструктивних рішень; 

• використання новітніх тепло- звукоізоляційних та опоряджува-

льних та інших матеріалів; 

• підвищення ресурсо- та енергоефективності будівлі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

9. МЕТОДИКА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

Нарахування балів здійснюється за всіма видами навчальної дія-

льності студента (табл. 6-8). 

Таблиця 6 

Розподіл балів, що присвоюються студентам за видами навчальної 
діяльності (10 семестр) 

Форма  

навчаль-

ної діяль-

ності 

Вид 

контролю 

Кіль-

кість 

занять 

Кількість балів 

за  

одне заняття 

Сума 

Разом 

за видами 

навчальної 
роботи 

лекції відвідування 7 2 14 14 

практичні 
заняття 

відвідування 6 2 12 

48 активність на 

занятті  
6 6 36 

Проміжний модульний контроль №1 18 

38 Індивідуальне навчально-дослідне 

завдання №1 
20 

Максимальна кількість балів за семестр 100 

 

Таблиця 7 

Розподіл балів, що присвоюються студентам за видами навчальної 
діяльності (11 семестр) 

Форма  

навчаль-

ної дія-

льності 

Вид 

контролю 

Кіль-

кість 

занять 

Кількість балів  

за  

одне заняття 

Сума 

Разом 

за видами 

навчальної 
роботи 

лекції 
відвідуван-

ня 
16 1 16 16 

практичні 
заняття 

відвідуван-

ня 
8 1 8 

24 
активність 

на занятті  
8 2 16 

Проміжний модульний контроль №2 10 

20 Індивідуальне навчально-дослідне 

завдання №2 
10 

Іспит 40 

Максимальна кількість балів за семестр 100 
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Таблиця 8 

Розподіл балів за виконання курсових робіт 
Вид роботи Критерій Максимальна  

кількість балів 

 

 

Пояснювальна  

записка 

Вчасність виконання 

плану курсового проек-

тування 

20 

Якість виконання (пов-

нота розкриття питань, 

наведених в. п.8 ) 

20 

 

Графічна  

частина 

Виконання креслень  ві-
дповідно до вимог ЄСКД 

30 

Композиція,  

колористика 
10 

Захист курсової роботи 30 

Максимальна кількість балів 100 

 

В разі невиконання проміжних модульних контролів та ІНДЗ 

студент не допускається до заліку (іспиту). 
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ДОДАТОК А 

Фрагменти графічної частини курсової роботи №1 

на тему «Розробка конструктивного рішення проекту міської 
ратуші на вул. Соборній в м. Рівне»,  

виконав студент гр.АБС-51м Ковтонюк Олександр 

 

Рис. А.1. Розріз 1-1 

Рис. А.2. Конструктивні елементи будівлі 
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ДОДАТОК Б 

Приклад вихідних даних до виконання курсової роботи №2 на 

тему «Концепція реновації житлової будівлі масової серії з  
використанням новітніх матеріалів і конструкцій » 

 

Серія 94 великопанельних житлових будинків з поперечними  

несучими стінами (кроки 3,3 та 2,7 м; прольоти 5,7 м);  

перекриття розміром «на кімнату» 

Рис. Б.1. П’ятиповерхові будинки, секція 2А-3А-3Б, показники по 

поверху: житлова площа – 103,33 м2
; загальна площа – 164,98 м2

. 

 

Рис. Б.2. Варіант фасаду п’ятиповерхового шестисекційного  

будинку 
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ДОДАТОК В 

Фрагменти графічної частини курсової роботи №2 

на тему «Концепція реновації житлової будівлі  серії (торцові 
секції) з використанням новітніх матеріалів і конструкцій » 

виконав студент гр.АБС-51м Назарук Роман 

Рис. В.1. Бічний і головний фасади до реновації  

Рис. В.2. Бічний і головний фасади після реновації  

Рис. В.3. Конструктивні елементи та вузли будівлі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


