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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З
ОСНОВНИМИ
ВИДАМИ І МЕТОДАМИ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ
ЕКСПЕРТИЗИ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ТА ЗДОБУВАЮТЬ НАВИЧКИ
ВИКОРИСТАННЯ ЇХ В ІНЖЕНЕРНІЙ ПРАКТИЦІ.
Наприклад: Вміння проведення будівельної експертизи, будівельного контролю,
обстеження будівель і споруд дають можливість правильно провести оцінку
житлового фонду і технічну паспортизацію житлового фонду.
Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та
практичних навичок за такими дисциплінами:
- Будівельне матеріалознавство;
- Технічна експлуатація будівель і споруд:
- Архітектурні конструкції;
- Технологія ремонту і реконструкції будівель і споруд;
- Утримання міської забудови
Програмні результати навчання:

знати:
- нормативну базу для проведення будівельної і других видів експертизи,
- основні методи проведення різних видів технічної експертизи,
володіти:
- основними способами і методами проведення різних видів технічної
експертизи житлового фонду;
- навиками підготовки звіту за результатами проведеної експертизи:
- умінням підготовки технічного паспорту на квартиру і будівлю в цілому
вміти:
- самостійно організувати і провести експертизу, підготовити висновки за її
результатами, а в умовах виробничої діяльності:
– самостійно застосовувати знання при організації і проведенні технічної
експертизи, підготовити звіт і оформити технічний паспорт на житловий фонд
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Назви тем
Вступ. Призначення, цілі і методи
проведення технічної експертизи
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фонду в Україні
Всього

Кількість годинденна
лекції практичн самостійна
і
2
2

4
4

8

2

6

2

4

2
4
2

2
2

2

8
10
6
8

2

4

4

20

12

58

Критерії оцінювання та засоби діагностики
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за
навчальною дисципліною «Технічна експертиза житлового фонду» складає
відповідно 60 і 100 балів і може бути досягнений наступними засобами оцінювання:
Мінімальна
Максимальна
Засоби оцінювання
кількість
кількість
Кількість
Засоби оцінювання
балів
балів
у семестрі
Розрахунково-графічна робота
1
30
40
Контроль знань:

- Поточний контроль знань
(стандартизовані тести), або
- Підсумковий (семестровий) контроль
знань
Разом

30

60

60

100

1

Розрахунково-графічну роботу передбачено для виконання технічної
паспортизації житлового фонду. В цій роботі необхідно представити:
- схематичний план земельної ділянки і розробити:
- технічний паспорт на квартирний (багатоповерховий житловий будинок),
- експлікація приміщень до плану квартирного (багатоповерхового) житлового
будинку,
- план типового поверху,
- план підвалу,
- характеристика квартирного (багатоповерхового) житлового будинку.
РГР складається з двох частин: розрахункової та графічної. Розрахункова
частина виконується в вигляді пояснювальної записки (формат А4), а графічна
включає креслення обстежуємої будівлі (формат А4 або А3).
Методичні вказівки до виконання Розрахунково-графічної роботи з дисципліни
Технічна експертиза житлового фонду освітнього рівня «магістр» для студентів
спеціальності 192 «Будівництво господарство». Одеса, ОДАБА, 2019 /4/.
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.
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