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Вступ    

  Анотація 
Утримання міської забудови - це є одна з ключових навчальних дисциплін 

спеціалізації "Міське будівництво і господарство". Вона охоплює ряд питань, 

які пов'язані  з утриманням будинків і споруд, загально міських та прибудинко-

вих територій, вулиць, доріг, інженерних споруд та інших об'єктів.  

Одним із найважливіших направлень експлуатаційної і містобудівельної 

політики на сучасному етапі є приведення діючого фонду міської забудови у 

відповідність з нормативними вимогами. Вирішення цього завдання вимагає 

системного підходу при виборі конструктивних рішень і технологій. Розібрати-

ся в такому потоці інформації пропозицій, вибрати оптимальні і ефективні рі-

шення, що сприятимуть покращенню  життєдіяльності людей в містах та насе-

лених пунктах, дозволить дана дисципліна. 

Студенти спеціалізації «Міське будівництво і господарство» повинні на-

вчитися основам утримання та експлуатації об'єктів міської забудови; сучасним 

технологіям, методикам і рекомендаціям утримання і експлуатації об'єктів мі-

ської забудови; всім видам ремонтів, реконструкції, модернізації, реставрації, 

консервації; організації і технології виконання робіт з ремонту і реконструкції 

об'єктів; визначати дефекти та пошкодження окремих елементів будівель і спо-

руд, а також методи та правила обстеження та відновлення експлуатаційних 

властивостей різних видів об'єктів, включаючи їх посилення. 

Ключові слова: утримання, міська забудова, експлуатація, ремонт, рекон-

струкція, обстеження, дефекти, посилення. 

 

Abstract 
The urban of  buildings maintenance - this is one of the most important and key 

disciplines of the specialty "Urban planning and development." It covers a number of 

issues related to the maintenance of buildings and facilities, city and surrounding 

areas, streets, roads, engineering structures and other facilities. 

One of the main directions and operational mistobudivelnoyi policy at this stage 

is to bring the existing stock of urban development in line with regulatory 

requirements. Solving this problem requires a systematic approach when choosing 

design solutions and technologies. To understand this flow of information offers, 

choose optimal and effective solutions that will improve the life of people in cities 

and towns, will this discipline. 

Students of specialization " Urban planning and development " should know the 

basics of maintenance and operation of urban development; modern technolo-gies, 

methods and recommendations maintenance and operation of urban development; all 

types of repairs, renovation, modernization, restoration, preservation; defects and 

damage to individual elements of buildings and inspection methods and rules; 

methods and means of exploitation, restoration atatsiynyh properties of different 

types of objects, including strengthening them. 

Keywords: maintenance, urban development, operation, repair, reconstruction, 

inspection, defects, increased. 
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СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ                             
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«Утримання міської забудови» 

 

1.Опис навчальної дисципліни  

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціа-

льність, спеціалізація, 

рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної ди-

сципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість креди-

тів, відповідних 

ЕСТS –11 

Галузь знань 19 

„Будівництво та архі-

тектура” 

Фахова підготовка 

(спеціалізація) 

Модулів – 2 Спеціальність: 

192 „Будівництво та 

цивільна інженерія” 

Спеціалізація:  

"Міське будівництво 

та господарство" 

Рік підготовки: 

Змістових моду-

лів – 4 

4-й 4-й 5-й 5-й 

Семестр 

Загальна кіль-

кість годин - 330 

7-й 8-й 9-й 10-й 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної фор-

ми навчання: 

аудиторних – 4 

СРС – 3 

Рівень вищої освіти: 

бакалаврський 

26 32 2 2 

Практичні 

26 32 8 20 

 

  

Самостійна робота 

98 116 140 158 

Індивідуальна  робота 

- КП - КП 

Вид контролю 

залік екзамен залік екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуа-

льної роботи становить: 

для денної форми навчання - 35% до 65%. 

для заочної форми навчання - 9% до 91%. 
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2. Мета та завдання дисципліни 
 

     Метою вивчення дисципліни “Утримання міської забудови” є підготовка 

бакалаврів за фахом “Міське будівництво і господарство”. 

В результаті вивчення дисципліни «Утримання міської забудови» студент 

повинен знати:   
- основи утримання та експлуатації об'єктів міської забудови; 

- сучасні технології, методики і рекомендації утримання і експлуатації об'єк- 

  тів;  

- всі види ремонтів, реконструкцію, модернізацію, реставрацію, консервацію  

  об'єктів міської забудови; 

- обємно-будівельні та конструктивні схеми будівель і споруд; 

- організацію і технологію виконання робіт з ремонту і реконструкції об'єктів  

  міської забудови; 

- методику розробки проекту виконання робіт і користуванням ним в  

  практичній діяльності; 

- технологічну послідовність виконання процесів; 

- види дефектів та пошкоджень окремих елементів будівель і споруд; 

- методи та правила обстеження конструкцій будинків і споруд; 

- засоби діагностики експлуатаційних властивостей будівельних конструкцій; 

- методи та способи відновлення експлуатаційних властивостей конструкцій,  

  будинків і споруд, включаючи їх посилення. 

повинен вміти: 
- утримувати міську забудову з метою забезпечення її надійної експлуатації і  

  збереження; 

- визначати технічний стан об'єктів міської забудови, їх конструктивних еле-  

  ментів; 

- проводити огляди об'єктів міської забудови; 

- складати обмірні плани будівель та споруд; 

- визначати черговість виконання процесів, монтажу конструкцій, виконання  

  робіт різними методами при ремонті та реконструкції; 

- знати методи контролю і вміти контролювати якість виконання робіт та їх  

  документальне оформлення; 

- правильно оцінювати та визначати ступінь небезпеки окремих дефектів і  

  пошкоджень елементів будівель і споруд; 

- прогнозувати залишковий ресурс будинків і споруд в цілому чи їх окремих  

  елементів зокрема; 

- працювати з приладами неруйнівного контролю та діагностики стану буді- 

  вельних конструкцій; 

- контролювати експлуатаційні показники будівель і споруд та оцінювати їх  

  реальний стан; 

- втілювати отримані знання у відповідні проекти з реконструкції та моде- 

  рнізації будинків і споруд; 

- вибирати оптимальні способи відновлення чи посилення конструктивних  

   елементів будівель і споруд. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1 

Основи утримання об'єктів міської забудови  

Змістовний модуль 1  

Основи утримання, ремонту та обслуговування міських територій, 
 будівель  і споруд  

 
ТЕМА 1. Зміст і завдання утримання міської забудови 
 
Мета і завдання утримання міської забудови. Поняття утримання міських буді-

вель і споруд. Історія виникнення і формування поселень.  
 

ТЕМА 2. Класифікація робіт та послуг 
 

Збір, вивчення, систематизація інформації про міські території і забудову. Про-

ектна документація на утримання міської забудови. Спорудження і експлуата-

ція об'єктів міської забудови.  

 
ТЕМА 3. Обмірні плани будівель і споруд 
 

Мета і завдання обмірів. Ознайомлення з об'єктом обміру. Порядок виготов-

лення обмірних планів. Вимоги до обмірів. Підготовка до проведення обмірів, 

збір вихідних документів, отримання допусків на об’єкти обміру. Заходи безпе-

ки при проведенні обмірів. 
 

ТЕМА 4. Нормативна документація на утримання міської забудови 
 
Державні будівельні норми України. Положення про систему технічного обслу-

говування, ремонту та реконструкції житлових будівель. Державні програми 

модернізації житлових будівель перших масових серій.  

 
ТЕМА 5.  Технічна документація на об'єкти міської забудови 
 
Основні вимоги до технічної та технологічної документації на утримання місь-

кої забудови. Проекти технічної та технологічної експлуатації об'єктів міської 

забудови. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження технічної 

документації. Документація на технологічну експлуатацію  об’єктів міської за-

будови.  

 
 
ТЕМА 6. Утримання житлових масивів, прибудинкових територій, благоус-
трою і озеленення. 
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  Проекти технічної експлуатації житлових масивів нової та історичної забудови.  

Особливості технічної експлуатації об’єктів історичної забудови, пам’яток міс-

тобудування, архітектури і культури. Технічна експлуатація об’єктів благоуст-

рою та озеленення.   
 

ТЕМА 7. Утримання об’єктів , будівель і споруд міської забудови. 
 
Експлуатаційні вимоги до будівель, споруд та їх елементів. Утримання конс-

труктивних елементів будівель і споруд. Заходи з утримання несучих основ в 

процесі експлуатації будівель та споруд. 

 

Змістовний модуль 2 

Планування системи технічного утримання об'єктів міської забудови 
 

Тема 8. Регламентація робіт з утримання міських будівель і споруд. 
 
Складові утримання. Затрати коштів на утримання будівель і споруд. Перелік 

робіт і послуг з технічного обслуговування та ремонту будівель і споруд. 

 

Тема 9. Система оглядів об'єктів міської забудови. 
 
Мета і завдання оглядів. Види оглядів і порядок їх проведення. Підготовка до 

проведення оглядів, збір вихідних документів, отримання допусків на об’єкти 

огляду. Заходи безпеки при проведенні оглядів. 

 

Тема 10. Планування робіт з утримання міських будівель і споруд. 
 
Планування робіт з утримання об'єктів міської забудови; будівель, споруд і їх 

конструктивних елементів; прибудинкових територій. Планування розробки 

проектної документації на процеси утримання.  

 

Тема 11. Планування робіт з санітарного обслуговування будівель і споруд. 
 
Плани проведення робіт з санітарного обслуговування будівель і споруд. Сані-

тарне обслуговування прибудинкових територій, благоустрою та озеленнення. 

 

 
 
Тема 12. Планування підготовки міських будівель та споруд до експлуата- 
               ції в зимових умовах. 
 
Основні вимоги до експлуатації об’єктів, будівель і споруд у зимових умовах.   

План підготовки міських будівель і споруд до зими. Заходи з підготовки тери-

торій і об'єктів міської забудови до складних умов зимівлі. 
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МОДУЛЬ 2 
 

Діагностика, ремонт та реконструкція об'єктів міської забудови 
 

Змістовий модуль 3  

Діагностика і відновлення об'єктів міської забудови 
 

ТЕМА 13.  Суть  діагностики об'єктів міської забудови,  її основні задачі  
 

Вступ. Мета та задачі діагностики об'єктів міської забудови. Експлуатаційні 

властивості будинків та споруд. Природні та технологічні впливи, їх наслідки. 

Поняття фізичного та морального зношення будівель і споруд. 

 

ТЕМА 14.  Загальні відомості про технічну експлуатацію об'єктів міської  
                    забудови 
 

Система планово-попереджувальних ремонтів та технічної експлуатації міських 

будинків і споруд. Мета, структура та методи діагностики пошкоджень будин-

ків. Стадії зношення. Типи та види ремонтів. 

 

ТЕМА 15. Загальні дефекти та пошкодження міських будівель і споруд  
 

Основні дефекти та пошкодження міських будівель і споруд. Найбільш вразливі 

місця будинків і споруд. Класифікація дефектів та пошкоджень будівельних 

конструкцій. Наслідки впливу дефектів і пошкоджень на експлуатаційні влас-

тивості будинків та споруд. Порушення правил експлуатації будинків і споруд 

та їх наслідки. 

 

ТЕМА 16. Основні дефекти та пошкодження будівельних конструкцій 
 
Основні дефекти та пошкодження бетонних, залізобетонних, кам’яних, метале-

вих та дерев’яних конструкцій. Зволоження як основна причина багатьох дефе-

ктів і пошкоджень будівельних конструкцій. Види та наслідки зволоження 

конструкцій. Способи висушування будівельних конструкцій. 

 

 
ТЕМА 17. Корозія металевих, кам'яних, бетонних та залізобетонних конс-

трукцій.  Способи захисту від неї 
 
Корозія та руйнування металевих конструкцій від зволоження. Види та меха-

нізм корозії металевих конструкцій, фактори, що впливають на неї. Методи та 

способи захисту металевих конструкцій від атмосферної та ґрунтової корозії. 

Суть та види корозії бетонних, залізобетонних і кам’яних конструкцій. Стій-
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кість бетонних, залізобетонних та кам’яних конструкцій в різних агресивних 

середовищах. Методи оцінки агресивності середовища та захисту конструкцій. 

 

 

ТЕМА 18. Руйнування дерев’яних конструкцій  та способи їх захисту від  
                  пошкоджень  
 

Види та механізм руйнування дерев’яних конструкцій. Діагностичні ознаки де-

реворуйнуючих грибів. Методи та способи захисту дерев’яних конструкцій від 

зволоження, вогню та ураження комахами. 

 
ТЕМА 19.  Інструментальні дослідження конструкцій міських будівель і  
                    споруд 
 
Суть  та  задачі  інструментальних досліджень.  Методи та способи технічного 

обстеження будинків, послідовність його виконання. Методи та засоби контро-

лю технічного стану будинків і споруд. Спостереження за тріщинами та дефор-

маціями будинків і їх конструктивних елементів. Контроль міцнісних властиво-

стей матеріалів та дефектів в конструкціях будинків і споруд. 

 

Змістовий модуль 4 

Ремонт і реконструкція об'єктів міської забудови 
 
ТЕМА 20. Основні технологічні положення і структура ремонту і реконст- 
                  рукції об'єктів міської забудови 
 

Класифікація будівельних об’єктів, які підлягають ремонту та реконструкції. 

Методи ремонту і реконструкції об’єктів міської забудови. Схема структури і 

рівнів потоків. 

 

ТЕМА 21. Проектно – технологічна документація з організації ремонту і  
                   реконструкції об'єктів міської забудови 
 

Проект з організації ремонту і реконструкції об'єктів міської забудови. Проект 

виконання робіт. 

 

 
ТЕМА 22. Особливості розробки будівельних генеральних планів при ре- 
                   монті та реконструкції 
 

Порядок проектування будівельного генерального плану. Розрахунки при роз-

робці об’єктного будгенплану. 

 
ТЕМА 23. Особливості технології виконання робіт підготовчого періоду. 
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Інженерно-геологічні вишукування і складання геодезичної основи. Розчищен-

ня і планування території. Відведення ґрунтових і поверхневих вод. Підготовка 

майданчика до ремонту та реконструкції та його облаштування. 

 

ТЕМА 24. Особливості ремонту і реконструкції міських будівель і споруд з  
                  цегляними стінами 
 
Організація ремонту і реконструкції будівель і споруд з цегляними стінами. По-

точне виконання монтажних і кам’яних робіт. Ремонт і реконструкція кам’яних 

конструкцій в зимових умовах. 

 

 

ТЕМА 25. Руйнування і розбирання конструкцій будівель і споруд 

 

Послідовність розбирання конструкцій будинку. Схема розбирання конструк-

цій. Класифікація способів та засобів руйнування будівельних конструкцій. 

 

ТЕМА 26. Ремонт та підсилення фундаментів 

 

Способи підсилення основ фундаментів. Можливі дефекти фундаментів та при-

чини їх виникнення. Ремонт та підсилення фундаментів. 

 

ТЕМА 27. Ремонт дахів та покрівель 
 

Дефекти дахів та покрівель. Ремонт покрівель. Ремонт та підсилення елементів 

дахів із дерев’яних конструкцій. 

 

ТЕМА 28. Ремонт та підсилення перекриттів та стін 
 
Дефекти перекриттів та стін. Ремонт і підсилення перекриттів. Ремонт і підси-

лення стін. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назва змістових  

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

∑ 
у тому числі 

∑ 
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 

Основи утримання об'єктів міської забудови  

Змістовий модуль 1 

Основи утримання, ремонту та обслуговування міських територій,  
будівель  і споруд  

ТЕМА 1. Зміст і завдання 

утримання міської  

забудови. 

12 2 2 - - 8 12 1 - - - 11 

ТЕМА 2. Класифікація 

робіт та послуг. 
12 2 2 - - 8 12 - - - - 12 

ТЕМА 3. Обмірні плани 

будівель і споруд. 
12 2 2 - - 8 12 1 1 - - 10 

ТЕМА 4. Нормативна до-

кументація на утримання 

міської забудови. 

12 2 2 - - 8 12 - 1 - - 11 

ТЕМА 5. Технічна доку-

ментація на об'єкти місь-

кої забудови. 
12 2 2 - - 8 12 - - - - 12 

ТЕМА 6. Утримання жит-

лових масивів, прибудин-

кових територій, благоуст-

рою і озеленення. 

12 2 2 - - 8 12 - 1 - - 11 

ТЕМА 7. Утримання 

об’єктів , будівель і спо-

руд міської забудови. 
18 4 4 - - 10 18 - 1 - - 17 

Разом - змістовий модуль І 90 16 16 - - 58 90 2 4 - - 84 
Змістовий модуль 2 

Планування системи технічного утримання об'єктів міської забудови 
Тема 8. Регламентація ро-

біт з утримання будівель і 

споруд. 
12 2 2 - - 8 12 - 1 - - 11 

Тема 9. Система оглядів 

об'єктів міської забудови. 
12 2 2 - - 8 12 - 1 - - 11 

Тема 10. Планування ро-

біт з утримання будівель і 

споруд. 
12 2 2 - - 8 12 - 1 - - 11 

Тема 11. Планування ро- 12 2 2 - - 8 12 - 1 - - 11 
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біт з санітарного обслуго-

вування споруд. 
Тема 12. Планування під-

готовки будівель та споруд 

до експлуатації в зимових 

умовах. 

12 2 2 - - 8 12 - - - - 12 

Разом - змістовий модуль 

ІІ 
60 10 10 - - 40 60 - 4 - - 56 

Разом модуль І 150 26 26 - - 98 150 2 8 - - 140 
Модуль 2 

Діагностика, ремонт та реконструкція об'єктів міської забудови 
Змістовий модуль 1 

Діагностика і відновлення об'єктів міської забудови 
ТЕМА 13. Суть  діагнос-

тики об'єктів міської забу-

дови,  її основні задачі   
11 2 2 - - 7 11 - - - - 11 

ТЕМА 14. Загальні відо-

мості про технічну екс-

плуатацію об'єктів міської  

забудови 

11 2 2 - - 7 11 - - - - 11 

ТЕМА 15. Загальні дефек-

ти та пошкодження місь-

ких будівель і споруд  
11 2 2 - - 7 11 - 1 - - 10 

ТЕМА 16. Основні дефек-

ти та пошкодження буді-

вельних конструкцій 
11 2 2 - - 7 11 - 1 - - 10 

ТЕМА 17. Корозія мета-

левих, кам'яних, бетонних 

та залізобетонних конс-

трукцій.  Способи захисту 

від неї 

11 2 2 - - 7 11 - 2 - - 9 

ТЕМА 18. Руйнування 

дерев’яних конструкцій  

та способи їх  захисту від 

пошкоджень 

11 2 2 - - 7 11 - 1 - - 10 

ТЕМА 19. Інструменталь-

ні дослідження конструк-

цій  міських будівель і 

споруд 

11 2 2 - - 7 11 - 5 - - 6 

Разом - змістовий модуль І 77 14 14 - - 49 77 - 10 - - 67 
Змістовий модуль 4 

Ремонт і реконструкція об'єктів міської забудови 

ТЕМА 20.  Основні тех-

нологічні положення і 
15 2 2 - - 11 15 2 - - - 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        13

структура ремонту і реко-

нструкції об'єктів міської 

забудови 
ТЕМА 21. Проектно – те-

хнологічна документація з 

організації ремонту і ре-

конструкції об'єктів місь-

кої забудови 

11 2 2 - - 7 11 - 1 - - 10 

ТЕМА 22. Особливості 

розробки будівельних ге-

неральних планів при ре-

монті та реконструкції 

11 2 2 - - 7 11 - 8 - - 3 

ТЕМА 23. Особливості 

технології виконання ро-

біт підготовчого періоду 
11 2 2 - - 7 11 - - - - 11 

ТЕМА 24. Особливості 

ремонту і реконструкції 

міських будівель і споруд 

з цегляними стінами 

11 2 2 - - 7 11 - 1 - - 10 

ТЕМА 25. Руйнування і 

розбирання конструкцій 

будівель і споруд 
11 2 2 - - 7 11 - - - - 11 

Тема 26. Ремонт та підси-

лення фундаментів 
11 2 2 - - 7 11 - - - - 11 

Тема 27. Ремонт дахів та 

покрівель 
11 2 2 - - 7 11 - - - - 11 

Тема 28. Ремонт та підси-

лення перекриттів та стін 
11 2 2 - - 7 11 - - - - 11 

Разом - змістовий модуль 

ІІ 
103 18 18 - - 67 103 2 10 - - 91 

Разом модуль ІІ 180 32 32 - - 116 180 2 20 - - 158 
Разом годин 330 58 58 - - 214 330 4 28 - - 298 
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5. Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 
Тема заняття та його зміст 

Кількість  

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 
1 2 3 4 

1. Збір, вивчення, систематизація вихідних документів для 

здійснення заходів з утримання міської забудови 
2 - 

2. 
  Виготовлення обмірних планів 2 1 

3. 
Виготовлення обмірних креслень фасадів, розрізів 2 1 

4. Утримання житлових масивів, прибудинкових територій, 

благоустрою і озеленення 
2 1 

5. Утримання основ і фундаментів 4 1 

6. Утримання стін і перегородок 2 1 

7. Утримання перекриттів і покрівлі 2 1 

8. 
Система оглядів об'єктів міської забудови 4 1 

9. 
Планування робіт по утриманню будівель і споруд 4 1 

10. Планування підготовки будівель та споруд до експлуата-

ції у зимових умовах 
2 - 

11. Вибір крану для реконструкції надземної частини будин-

ку 
2 1 

12. 
Підрахунок об’ємів робіт 2 2 

13. Розробка календарного графіку з ремонту і реконструкції 

об'єктів міської забудови 
2 2 

14.  Розробка будівельного генерального плану об’єкту місь-

кої забудови 
2 2 

15. 
Розрахунок необхідних матеріально – технічних ресурсів 2 1 

16. Безпека виконання монтажних робіт, техніко – економіч-

ні показники проекту 
2 2 

17. Визначення рівня фізичного та морального зношення 

конструкцій міських будинків і споруд 
2 1 

18. Розрахунок основних параметрів ремонтного обслугову-

вання міських будинків і споруд 
2 1 
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19. 
Розрахунок захисту металевих конструкцій від корозії 2 1 

20.  Визначення міцності металу та деревини в конструкціях 

за результатами неруйнівних випробувань 
2 1 

21. Визначення міцності та класу бетону в конструкціях іс-

нуючих будинків і споруд за результатами експеримен-

тальних досліджень 

2 1 

22.  Оцінка впливу дефектів та пошкоджень на несучу здат-

ність будівельних конструкцій. Особливості  впливу де-

фектів та пошкоджень на несучу здатність металевих , 

дерев’яних бетонних, залізобетонних  та кам’яних конс-

трукцій 

4 2 

23. 
Розрахунок захисту металевих конструкцій від корозії 2 1 

24. Розрахунок захисту та посилення будівельних конструк-

цій тампонажними розчинами 
2 1 

25.  
Розрахунок посилення цегляних стін будинків та споруд 2 1 

 Усього годин 58 28 

 
 

6. Самостійна робота студентів 
 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчан-
ня:  

58 годин (0,5×(26+26+32+32)) – підготовка до аудиторних занять; 

66 годин (6×11 мод. ECTS) – підготовка до модульних контрольних захо-

дів;  

30 годин – курсовий проект; 

Резерв часу СРС (214 год. – 58 год. – 66 год. – 30 год.) – 60 год. 
60 годин – підготовка питань, які передбачені робочою програмою і розг-

лядаються самостійно. 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної форми на-
вчання:  

16 годин (0,5×(4+28)) – підготовка до аудиторних занять; 

66 годин (6×11 мод. ECTS) – підготовка до модульних контрольних захо-

дів;  

30 годин – фахова курсова робота; 

Резерв часу СРС (298 год. – 16 год. – 66 год. – 30 год.- (108-32)х3) – 0 
год. 
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6.1. Завдання для самостійної роботи 
 

№ 

п/п Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 2 3 4 
1. Класифікація робіт та послуг. Збір, вивчення, система-

тизація інформації про міські території і забудову. 

Проектна документація на утримання міської забудови. 

Спорудження і експлуатація об'єктів міської забудови.  

3 - 

2. Обмірні плани будівель і споруд. Мета і завдання обмі-

рів. Ознайомлення з об'єктом обміру. Порядок вигото-

влення обмірних планів. Вимоги до обмірів. Заходи 

безпеки при проведенні обмірів. 

3 - 

3. Нормативна документація на утримання міської забу-

дови. Накази, положення, постанови, ДБНи, містобуді-

вельні норми і правила. 

3 - 

4. Технічна документація на об'єкти міської забудови. 

Проекти технічної та технологічної експлуатації об'єк-

тів міської забудови. 

3 - 

5.   Утримання житлових масивів, прибудинкових терито-

рій, благоустрою і озеленення. Проекти технічної екс-

плуатації житлових масивів нової та історичної забудо-

ви. 

3 - 

6. Утримання елементів будівель і споруд. Утримання 

конструктивних елементів будівель і споруд. Експлуа-

таційні вимоги до будівель, споруд та їх елементів.  

3 - 

7.  Регламентація робіт з утримання будівель і споруд. 

Поняття утримання будівель і споруд. Складові утри-

мання. Затрати коштів на утримання будівель і споруд. 

Перелік робіт і послуг з технічного обслуговування та 

ремонту будівель і споруд. 

3 - 

8. Система оглядів об'єктів міської забудови. Мета і за-

вдання оглядів. Види оглядів і порядок їх проведення. 

3 - 

9. Планування робіт з утримання будівель і споруд.  

Планування робіт з утримання об'єктів міської забудо-

ви; будівель, споруд і їх конструктивних елементів; 

прибудинкових територій. 

3 - 

10. Планування робіт з санітарного обслуговування спо-

руд. Плани проведення робіт з санітарного обслугову-

вання будівель і споруд, прибудинкових територій. 

3 - 

11.  Проектно – технологічна документація з організації 

будівництва та виконання робіт. Проект організації бу-

дівництва. Проект виконання робіт. 

3 - 
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12. Особливості технології зведення міських будівель і 

споруд з цегляними стінами. Організація зведення цег-

ляних стін. Поточне виконання монтажних і кам’яних 

робіт. Зведення кам’яних конструкцій в зимових умо-

вах. 

3 - 

13. Руйнування і розбирання конструкцій будівель і спо-

руд. Послідовність розбирання конструкцій будинку. 

Схема розбирання конструкцій. Класифікація способів 

та засобів руйнування будівельних конструкцій. 

3 - 

14. Технологія ремонту та підсилення фундаментів. Спо-

соби підсилення основ фундаментів. Можливі дефекти 

фундаментів та причини їх виникнення. Ремонт та під-

силення фундаментів. 

3 - 

15. Технологія ремонту дахів та покрівель. Дефекти дахів 

та покрівель. Ремонт покрівель. Ремонт та підсилення 

елементів дахів із дерев’яних конструкцій.  

3 - 

16. Технологія ремонту, підсилення перекриттів та стін.  

Дефекти перекриттів та стін. Технологія ремонту і під-

силення перекриттів. Технологія ремонту і підсилення 

стін. 

3 - 

17. Загальні дефекти та пошкодження будівель і споруд. 

Найважливіші дефекти та пошкодження будівель і спо-

руд. Найбільш вразливі місця будинків і споруд. Кла-

сифікація дефектів та пошкоджень будівельних конс-

трукцій. Наслідки впливу дефектів і пошкоджень на 

експлуатаційні властивості будинків та споруд. Пору-

шення правил експлуатації будинків і споруд та їх нас-

лідки. 

3 - 

18. Найважливіші дефекти та пошкодження будівельних 

конструкцій. Основні дефекти та пошкодження бетон-

них, залізобетонних, кам’яних, металевих та де-

рев’яних конструкцій. Зволоження як основна причина 

багатьох дефектів і пошкоджень будівельних констру-

кцій. Види та наслідки зволоження конструкцій. Спо-

соби висушування будівельних конструкцій.  

3 - 

19. Корозія металевих, кам'яних, бетонних та залізобетон-

них конструкцій.  Способи захисту від неї. Корозія та 

руйнування металевих конструкцій від зволоження. 

Види та механізм корозії металевих конструкцій, фак-

тори, що впливають на неї. Методи та способи захисту 

металевих конструкцій від атмосферної та ґрунтової 

корозії. Суть та види корозії бетонних, залізобетонних і 

кам’яних конструкцій. Стійкість бетонних, залізобе-

тонних та кам’яних конструкцій в різних агресивних 

3 - 
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середовищах. Методи оцінки агресивності середовища 

та захисту конструкцій. 

20. Основи обстеження будинків і споруд. Способи неруй-

нівного контролю конструкцій  будинків і споруд. Суть  

та  задачі  обстеження  будинків і споруд.  Параметри, 

що характеризують експлуатаційні властивості будин-

ків. Методи та способи технічного обстеження будин-

ків, послідовність його виконання. Методи та засоби 

контролю технічного стану будинків і споруд. Спосте-

реження за тріщинами та деформаціями будинків і їх 

конструктивних елементів. Контроль міцнісних влас-

тивостей матеріалів та дефектів в конструкціях будин-

ків і споруд. 

3 - 

 Усього годин 60 - 
 

6.2. Оформлення звіту про самостійну роботу 
 

Підсумком самостійної роботи студента над вивченням дисципліни «Утри-

мання міської забудови» є складання письмового звіту за темами вказаними в 

п.6.1. Звіт включає план, вступ, основну частину, висновки, список використа-

ної літератури. 

Звіт оформляється в рукописному або друкованому варіанті на стандартному 

папері А4 з одного боку. Захист звіту про самостійну роботу відбувається у те-

рміни, спільно обумовлені студентом і викладачем. 

 

7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання (фахова курсова робота) 
 

     Індивідуальне навчально-дослідне завдання  передбачене навчальним пла-

ном у вигляді фахової курсової роботи. Завдання для його виконання видає ви-

кладач індивідуально кожному студенту. Курсова робота включає ПВР  з ремо-

нту та  реконструкціє міських будинків чи споруд. 

    До складу роботи повинно обов’язково входити: 

- об’єктний генеральний план; 

-  календарний графік виконання робіт; 

- ТЕП до будгенплану і календарного графіку. 

    Розробляється 1 лист А1 креслення та пояснююча записка до 30 сторінок А4. 
 

8. Методи навчання  
 

Лекційний курс та практичні заняття супроводжуються ілюстративним мате-

ріалом у вигляді: 

• проектів утримання міської забудови; 

• обмірних креслень, планів, розрізів, фасадів; 

• графіків проведення заходів утримання (обслуговування і ремонту); 
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• реальних проектів з ремонту та реконструкції міських будівель, споруд, 

територій виконаних проектними організаціями; 

• реальних проектів відновлення експлуатаційних властивостей об’єктів, 

виконаних проектними організаціями; 

• навчальних (імітаційних) проектів посилення окремих елементів і конс-

трукцій міських будинків та споруд. 

 
 

9. Методи контролю 
 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу викорис-

товуються наступні методи оцінювання знань: 

• поточний тестовий контроль засвоєння матеріалу на змістових модулях; 

• оцінка за самостійну роботу; підсумковий письмовий контроль; 

Контроль знань студентів здійснюється за: 

• тестовими завданнями; індивідуальними контрольними завданнями; пи-

таннями гарантованого рівня знань; 

• ККР (комплектами контрольних робіт). 

Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 
 

 
10. Розподіл балів, що присвоюються студентам 

 
10.1. Розподіл балів, що присвоюється студентам при поточному вивченні 

дисципліни ( модуль 1 - залік) 

Модуль 1 Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Тести 

100 
49 35 16 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

Т1-Т12 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
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Шкала оцінювання 
 

Сума 

балів  
Для заліку 

90 – 100 

Зараховано 

82-89 

74-81 

64-73 

60-63 

35-59 Не зараховано з можливістю повторного складання 

0-34 Не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

 
10.2. Розподіл балів, що присвоюється студентам при поточному вивченні 

дисципліни (модуль 2 - екзамен) 
 

Модуль 2 

Підсумко-

вий мо-

дуль 

Сума 
Змістовий модуль №3 Змістовий модуль №4     

Пи-

сьм

ово 

Тес-

ти 

30 30 30 10 
Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 Т18 Т19 Т20 Т21 Т22 Т23 Т24 Т25 Т26 Т27 Т28 40 100 

4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 

 
 

10.3. Розподіл балів, що присвоюється студентам за виконання та захист 
курсової роботи 

 
Виконання проекту Захист проекту Сума 

Пояснювальна  

записка 

Графічна  

частина   

35 25 40 100 
 

Шкала оцінювання 
Сума 

балів  
Для екзамену та курсового проекту 

90 – 100 Відмінно 

82-89 
Добре 

74-81 

64-73 
Задовільно 

60-63 

35-59 Не зараховано з можливістю повторного складання 

0-34 Не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 
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11. Методичне забезпечення дисципліни 
 

1. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Утримання місь-

кої забудови» за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» усіх форм на-

вчання за професійним спрямуванням «Міське будівництво і господарство»/ 

Дмитрук В.П. - Рівне: НУВГП, 2013.- 20 с.  

2. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни 

«Утримання міської забудови» за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» 

заочної форми навчання за професійним спрямуванням «Міське будівництво і 

господарство»/ Дмитрук В.П. - Рівне: НУВГП, 2013.- 20 с.  

3. Методичні вказівки до виконання курсового проекту та практичних занять 

з дисципліни «Містобудівельні технології» за напрямом підготовки 6.060101 

«Будівництво» усіх форм навчання за професійним спрямуванням «Міське бу-

дівництво і господарство»/ Гомон С.С. - Рівне: НУВГП, 2013.- 32 с.  

4. Методичні вказівки до самостійної роботи та вивчення дисципліни «Міс-

тобудівельні технології» за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» усіх 

форм навчання за професійним спрямуванням «Міське будівництво і господар-

ство»/ Гомон С.С. - Рівне: НУВГП, 2013.- 19 с.  

    5. Методичні вказівки до вивчення курсу “Діагностика та відновлення буди-

нків і споруд” для студентів спеціальності 7.092103 "Міське будівництво і гос-

подарство" усіх форм навчання/ / Гомон С.С., Ромашко В.М., – Рівне: НУВГП, 

2014. – 22 с. 

    6. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Діагностика та 

відновлення будинків і споруд” для студентів спеціальності 7.092103 "Міське 

будівництво і господарство" усіх форм навчання.- Частина 1/ Гомон С.С.,  

Ромашко В.М., – Рівне: НУВГП, 2014. – 23 с. 

    7. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Діагностика та 

відновлення будинків і споруд” для студентів спеціальності 7.092103 "Міське 

будівництво і господарство" усіх форм навчання.- Частина 2 / Гомон С.С.,  

Ромашко В.М., – Рівне: НУВГП, 2014. – 34 с. 

    8. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Діагностика та 

відновлення будинків і споруд” для студентів спеціальності 7.092103 "Міське 

будівництво і господарство" усіх форм навчання.- Частина 3 / Гомон С.С.,  

Ромашко В.М., – Рівне: НУВГП, 2014. – 22 с.     

 

12. Рекомендована література 

12.1. Базова  
1. Гавриляк А.І. та ін. Технічна експлуатація, реконструкція і модернізація 

будівель / За ред. Гавриляка А.І. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2006. - 

540 с. 

2. Телеченко В.И., Терентьев О.М., Лапидус А.А. Технология возведений 

зданий и сооружений. – М: Высшая школа, 2004. – 446 с. 

3. Никитина А.С., Романенко М.В. Техническая эксплуатация и технология 

ремонта зданий и сооружений. – Санкт-Петербург, 2003. – 250 с. 
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4. Кочерженко В.В., Лебедев В.М. Технология реконструкции зданий и со-

оружений. – Бегород – БГТУ: Учебное пособие, 2007. – 224 с.  

5. Ромашко В.М. Діагностика і відновлення будинків і споруд. - Рівне., 

НУВГП, 2012. -  275 с. 

6.   Сипко М.Т., Доманський В.Г., Піщаленко Ю.Д., Лащівський В.В. Техно-

логія зведення будинків і споруд. Рівне – НУВГП, 2001. – 220 с. 

   

12.2. Додаткова 
 

    1. Савйовський В.В., Болотских О.Н. Ремонт і реконструкція громадських 

будинків. – Харків: Ватерпас, 1999. – 288 с.  

    2.  Хамзин С.К. Технология строительного производства. Курсовое и дипло-

мное проэктирование. -М.: Высшая школа, 1989. 

    3. Строительные краны. Справочник / под ред. Станевского В.Г. - К.:  Будіве-

льник, 1989. - 296 c. 

 

 
12.3. Нормативно-інструктивна 

 
     1. ДБН 360-92

**
. Державні будівельні норми України. Містобудування. Пла-

нування і забудова міських і сільських поселень. – Київ, 2002. - 108 с. 

     2. ДБН В.3.1-1-2002. Ремонт та підсилення несучих і огороджувальних буді-

вельних конструкцій і основ промислових будинків та споруд. К.: Держкомітет 

України з будівництва і  архітектури , 2002.- 82 с. 

    3. ДБН А.3.1-5:2016. Організація будівельного виробництва. К., 2016. - 46 с. 

   

 
13. Інформаційні ресурси 

 
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/  

3. Державний комітет статистики України  / [Електронний ресурс]. – 

режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  

4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

5. 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). 
6. Кафедра Міського будівництва та господарства 

http://nuwm.edu.ua/nni-ba/kaf-mbg  

7. Містобудування та територіальне планування / Науково-технічні 

збірники. – К.: КНУБА.  http://library.knuba.edu.ua/node/86  
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8. The National Association of City Transportation Officials (NACTO) 

https://nacto.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


