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Спеціальність   192  Будівництво та цивільна інженерія  
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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З 

СПОСОБАМИ ПОНОВЛЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ 

КОНСТРУКЦІЙ.  

Наприклад: Студенти знайомляться з способами поновлення експлуатаційної 

придатності конструкцій, принципами проектування підсилень.  

  



Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних 

навичок за такими дисциплінами: матеріалознавство, будівельні конструкції, залізобетонні 

конструкції, металеві конструкції.  

  

Програмні результати навчання:  

знати:   

- способи поновлення експлуатаційної придатності постраждалих конструкцій;  

- основні принципи проектування підсилень; володіти:  

- навичками розрахунку різноманітних способів поновлення експлуатаційної 

придатності деформованих конструкцій;  

вміти: 

- користуватись результатами проведеного обстеження та діагностики технічного 

стану конструкцій для призначення оптимального способу поновлення їх 

експлуатаційної придатності.  

  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

№  

п/п  
Назва тем  

 Кількість годин  

лекції  
практи 

чні  
лаборат 

орні  
самост 

ійна  

1.  Причини втрати експлуатаційної придатності. обстеження 

будівель та споруд.  

2  2   10  

2.  Перевірочні розрахунки за результатами обстежень.   2  2   10 

3.  Способи поновлення конструкцій.  2  2    10  

4.  Основні принципи проектування підсилень.  2  2   10  

5.  Підсилення основ та фундаментів.  2  2   10 

6.  Підсилення кам’яних конструкцій.  2  2   10 

7.  Підсилення залізобетонних конструкцій.  2  2   10  

8.  Підсилення дерев’яних та металевих конструкцій.  2  2   10  

 Разом  24 16   80  

  

Критерії оцінювання та засоби діагностики  

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за 

навчальною дисципліною «Поновлення експлуатаційної придатності за результатами 

обстеження» складає 60 і 100 балів і може бути досягнений наступними засобами 

оцінювання:  

  

Засоби оцінювання   Мінімальна 

кількість 

балів  

Максимальна 

кількість 

балів  Засоби оцінювання  
Кількість у 

семестрі  

Розрахунково-графічна робота  1  30  50  

Контроль знань:        



-  Поточний контроль знань (стандартизовані 

тести)  
1  

30  50  

 -  Підсумковий (семестровий) контроль знань  1  

Разом    60  100  

  

Розрахункову-графічну роботу передбачено з розділу “Поновлення експлуатаційної 

придатності за результатами обстеження”. Виконується студентами в аудиторії.  

РГР з курсу складається з практичних завдань та 3 задач. Відповіді на питання 

передбачають розкриття теоретичних та практичних аспектів поновлення експлуатаційної 

придатності за результатами обстеження і здійснюються на основі вивчення матеріалів 

підручників та наукових публікацій. При розв’язанні задач обов’язковим є представлення 

висновків щодо результатів розрахунків. Робота оформлюється на аркушах формату А4.  

Методичні рекомендації щодо виконання роботи представлені в [3].    

  

Два рази за семестр проводиться експрес контроль знань – стандартизовані тести (30 

тестових питань).  

  

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь яких 

причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають збільшити вже 

набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди з 

викладачем (комісією викладачів) по тематиці навчальної дисципліни.  
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