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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З
КОНСТРУКТИВНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ БУДІВЕЛЬ МИНУЛИХ РОКІВ
ЗАБУДОВИ ТА ОСНОВНИМИ НАВИЧКАМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ
ТЕХНІЧНОГО СТАНУ.
Наприклад: Вміння визначати технічний стан будівельних конструкцій минулих
років забудови (на основі технічного обстеження будівельних конструкцій 50-70-х р.),
навчитись сучасним методам обстежень будівельних конструкцій.

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних
навичок за такими дисциплінами: Технічна експлуатація будівель та споруд, Архітектурні
конструкції; Залізобетонні та кам’яні конструкції; Металеві конструкції; Дерев’яні
конструкції; Основи та фундаменти; Механіка ґрунтів; Будівельне матеріалознавство.
Програмні результати навчання: знати:
- діючі нормативні документи («Положення…», «Правила…», ДСТУ, ДБН, тощо)
щодо визначення технічного стану окремих конструкцій та будівель і споруд в цілому
та методів їх обстежень;
- як працюють будівельні конструкції і їх елементи при дії навантаження та впливу
оточуючого середовища;
- способи визначення технічного стану будівельних конструкцій та будівель минулих
років забудови;
володіти:
- методами розрахунків будівельних конструкцій з минулих років забудови; - методами
обстежень будівельних конструкцій минулих років забудови.
вміти:
- оцінити технічний стан, експлуатаційної надійності, цінності будівлі як об'єкта
споживання;
- розробити стратегію підсилення чи заміни ушкоджених конструкцій.
-

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
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Назва тем

Історія розвитку кам'яної кладки. Древні технології
кам'яної кладки. Конструкції стін та перегородок
Виникнення і розвиток сталевих конструкцій
Етапи розвитку залізобетону. Особливості проектування
«Хрущовка» і «Брежневка». Особливості будови.
Сучасний стан житлового фонду України.
Методи підсилення фундаментів.
Методи підсилення стін.
Всього
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12
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Критерії оцінювання та засоби діагностики
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за
навчальною дисципліною «Будівельні конструкції будівель та споруд минулих років
забудови» складає 60 і 100 балів і може бути досягнений наступними засобами оцінювання:

Засоби оцінювання
Засоби оцінювання
Завдання з практичних занять (доповідь)
РГР (виконання та захист)
Опитування на практичних заняттях
Поточний контроль знань (стандартизовані тести)
Разом

Кількість у
семестрі
2
1
1
2

Мінімальна
кількість
балів

Максимальна
кількість
балів

10
10
10
30
60

20
20
20
40
100

РГР складається з теми, яку студент вибирає згідно варіанта по списку групи.
Студенту потрібно: проаналізувати технічний стан конструкцій минулих років
забудови та надати висновки щодо можливої подальшої експлуатації конструкцій. Робота
складається з двох питань.
Два рази за семестр проводиться експрес контроль знань з основних теоретичних питань.
Підсумковий контроль знань проводиться для студентів у вигляді тестів по тематиці
навчальної дисципліни.
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